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Sammanfattning

Det har skett en ökning av internetdroger och dess försäljning via Internet de senaste
åren, samtidigt så är cannabis fortsatt den vanligaste drogen bland ungdomar. Denna
studie  har  utformats  som  en  fallstudie  då  förhoppningen  är  att  undersöka  hur
situationen ser ut just nu men även vad personalen på en gymnasieskola i Norrbotten
har för uppfattning droger och nätdroger. Artiklarna som används är till hjälp för att
kunna generalisera fallstudiens resultat.  Syftet med denna fallstudie har varit att vad
personalen på en gymnasieskola i Norrbotten har för attityd och förståelse om droger
och nätdroger. Empirin utgörs av sex kvalitativa intervjuer genomförda med en lärare,
en skolpsykolog, en kurator, en skolsköterska, en studie-och yrkesvägledare samt en
rektorsadministratör på gymnasieskolan i Norrbotten. Den tidigare forskningen som
använts  i  studien  utgörs  av  internationell  och  nationell  forskning  om  droger  och
nätdroger i det drogförebyggande arbetet, effekterna av drogpolicys, lärares förståelse
av  elevers  droganvändning,  normaliseringsteori  kring  ungdomars  drogbruk  och
drogpolitiken i Sverige. Resultatet av studien visar att personalen upplever skolans
roll i det drogförebyggande arbetet som viktigt. Vidare visar studien att kunskapen om
droger och nätdroger varierar samt att det finns en förståelse för elevernas situation
när det kommer till droger. En viktig slutsats i studien är att personalen behöver mer
information om nätdroger då det är ett föränderligt område och då kunskap är viktigt
när det kommer till förebyggande arbete.

Nyckelord:
Personal,  droger,  gymnasieskola,  drogförebyggande  arbete,  förståelse,  attityd,
normalisering, nätdroger.



Abstract

The sales of synthetic drugs have increased over the years in Sweden, and the most
common  drug  among  young  teens  remains  to  be  cannabis.  This  study  has  been
designed as a case study where the hope is to examine what the situation is right now
when it comes to the staff's understanding and attitude towards students drug use. The
articles has been used to be able to generalize the case study results. The purpose of
this study is to find out what attitude and understanding the staff at a high school in
Norrbotten,  Sweden  have  towards  both  traditional  and  synthetic  drugs.  The
empiricism  consists  of  interviews  done  with  a  teacher,  a  school  psychologist,  a
counselor, a school nurse, a guidance counselor and a principal administrator at the
high school in Norrbotten. The previous research in this study consists of international
and national research of prevention on drugs and synthetic drugs about prevention, the
effects of drug policy’s, teachers understanding of students drug use, normalization
theory amongst  young  people  and the politics  about  drugs  in  Sweden.  The result
shows that the school has an important part of the prevention work. The study also
shows that the knowledge of drugs and synthetic drugs varies among the staff and
there's  an  understanding about  the  students  situation  when it  comes  to  drugs.  An
important  conclusion  is  that  the staff  on this  high school needs  more  information
about synthetic drugs since it's an area that's in constant change, and knowledge is
important then it comes to preventing a drug use. 

Keywords:
Staff,  drugs,  high  school,  drug  prevention,  understanding,  attitude,  normalization,
synthetic drugs. 



Förord

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till mina intervjupersoner! Utan er hade det
inte blivit någon uppsats och jag hoppas att jag har förmedlat åsikter och tankar på ett
tillfredsställande sätt. Vidare vill jag tacka min handledare för konstruktiv feedback,
uppmuntran och kunskap. Att genomföra denna studie har varit otroligt intressant då
ungdomars drogbruk som ämne känns viktigt. Ambitionen med denna uppsats var att
belysa hur personal förstår och vad de har för attityd mot ungdomar med ett drogbruk
då jag ansåg att detta perspektiv saknades i tidigare forskning, förhoppningsvis har jag
gjort detta. 

Isa Kivilompolo 
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1. Inledning

Introduktion
Jag är en sociologistudent som blev intresserad av detta ämne p.g.a. tidigare kurser
där  ungdomars  drogbruk  kommit  på  tal.  Även  medias  fokusering  på  det  ökade
användandet av nätdroger i samhället är något som har fått mig intresserad av detta
ämne. I tidigare forskning, artiklar och studier inom samma ämnesområde har jag fått
bekräftat att det inte finns enkla svar när det kommer till hur man på bästa sätt arbetar
förebyggande inom gymnasieskolor. B.la. så lyfts frågan fram i en artikel av Kenneth
W. Tupper (2007) om hur lärare på bästa sätt kan förberedas för en drogutbildning
under  en  tid  då  drogförbud  ifrågasätts  på  en  internationell  politisk  nivå,  när
nyskapande direktiv för drogpolicy skiljer sig från det traditionella avståndstagandet
och under en tid när en större del av illegala droger är billigare och mer lättillgängliga
för unga människor än någonsin förut. 

Internet involveras i nästan alla aspekter i en människas vardag och med den ökade
försäljningen av nätdroger så ställde jag mig frågan: hur uppdaterad är personalen på
gymnasieskolor inom detta? Upplevs handlingsplanen som tillräcklig för att fånga upp
de som brukar nätdroger? 

En  rapport  från  CAN  (2015)  undersökte  skolever  drogvanor  i  årskurs  9  och
gymnasiets år 2. Undersökningens syfte var i första hand att belysa utvecklingen av
drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Sedan mitten av 1990-
talet har andelen i årskurs 9 som svarat att de någon gång använt narkotika varierat
mellan 5-10 procent. År 2015 uppgav runt 6 procent av eleverna detta. I gymnasiet
var nivåerna mer än dubbelt så höga där 15 procent av gymnasieeleverna svarade att
de  någon  gång  använt  narkotika.  Det  var  vanligare  att  pojkar  uppgav
narkotikaerfarenhet  jämfört  med  flickor,  framförallt  när  det  kommer  till  en  mer
omfattande narkotikaanvändning. Gällande nätdroger så har det skett en minskning i
båda  årskurserna.  Totalt  sett  var  det  år  2015 knappt  2  procent  i  årskurs  9  och 3
procent i gymnasiets år 2 som svarade att de någon gång använt en nätdrog.
Anser personalen på gymnasieskolan, även de som inte arbetar direkt med eleverna,
att skolan gör sitt bästa för att fånga upp elever som befinner sig i riskzonen för att
utveckla ett missbruk? Vad upplevs skolan egentligen ha för roll? Det finns mycket
tidigare forskning om ungdomars drogvanor, men inte lika mycket om skolpersonals
syn på detta. Då nätdroger är relativt nytt, så ansåg jag det som intressant att ta reda
på hur personalen upplever att skolan hinner med de nya förändringarna som sker. Jag
har fått många svar från intervjupersonerna i mina intervjuer angående detta. 

Läget idag
Exakt hur många missbrukare det finns i dagens Sverige är svårt att mäta då det finns
ett stort mörkertal. Ett annat problem är handlar om tolkningar av vilka som uppfattas
vara  missbrukare.  Statistik  visar  är  att  det  under  2015  fanns  ca  200  000  vuxna
personer som använt cannabis det året (can.se, 2016). Bland ungdomar visar en av de
senaste undersökningarna att cirka 9 procent testat droger, vilket innebär att Sverige
hamnar på plats åtta av de trettiosex länder som ingick i undersökningen. 

Under 2015 anmäldes 94 000 brott mot narkotikalagen (bra.se, 2016). De senaste tio 
åren har antalet anmälda brott ökat med 41 procent. 

1



Bakgrund
I  denna  uppsats  avser  benämningen  ”droger”  illegal  narkotika  såsom  cannabis,
amfetamin etc. Det finns nya droger i samhället som ökat i spridning genom internet,
dessa är syntetiskt framställda och kallas för nätdroger. De kan beställas hem direkt
till personer över internet vilket har lett till en spekulation om ökat drogbruk bland
landets befolkning (Folkhälsomyndigheten.se, 2015). Vad dessa syntetiskt framställda
droger ger för långvariga konsekvenser är svårt att avgöra då de är så pass nya, men
ett  problem är att  de ofta undkommer  lagen då tillverkarna enkelt  kan byta  ut  en
ingrediens  i  preparatet  som  narkotika  klassats  vilket  gör  drogen  laglig  igen.  På
gymnasieskolan i Norrbotten där denna fallstudie tar plats, finns en drogpolicy över
vad som definieras som droger och vad som sker om en elev brukar dessa. Det finns
en handlingsplan om hur de bör gå till väga då skolan inte accepterar droger eftersom
skolan är en arbetsplats för elever och personal, med samma krav och skyldigheter
som andra arbetsplatser. 

Syfte
Syftet med studien är att ta reda på vad personalen på en gymnasieskola i Norrbotten
för attityd och förståelse kring droger och nätdroger.

Mina forskningsfrågor är:

• Vad anser de om sin egen kunskap?
• Vad har de för förståelse kring elevernas syn på droger?
• Hur uppfattar de skolans roll i det förebyggande arbetet?

Genom detta syfte och de forskningsfrågor som ställs är förhoppningen att materialet
kan ge en insikt i hur personalen på gymnasieskolan ser på elevernas situation när det
kommer till droger, vad som anses vara skolans roll i det förebyggande arbetet och
om de anser att deras egna kunskaper är tillräckliga när det kommer till  att arbeta
förebyggande med ungdomar. I dagens läge har internet gjort så att drogmarknaden
har flyttats från att ske via möten mellan köpare och langare, till en försäljning som
sker via internet. Detta är ur ett sociologiskt perspektiv intressant då det har lett till en
viss individualisering och kan ge upphov till  nya sätt att arbeta då det kommer till
ungdomar och droger. I en förlängning kan detta arbete ge en insikt om nya strategier
som bör implementeras, vilka åtgärder som anses fungera bra och hur anpassat det
förebyggande arbetet är i dagens samhälle.
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2. Fördjupad bakgrund 

Hur många missbrukare finns det i Sverige?
Det är svårt att mäta exakt hur många missbrukare det finns i Sverige då mörkertalet
är stort men även då det skiljer sig i hur man definierar vem som uppfattas vara en
missbrukare. CAN (Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning) gjorde en
undersökning år 2015 där de skickade ut frågeformulär till personer mellan 16-85 år
gällande deras vanor när det kommer till bl.a. alkohol, narkotika och tobak m.m. Det
visade sig att cirka 200 000 personer använt cannabis det senaste året, en fjärdedel
uppgav att de har använt substansen nyligen. Det innebär att 2,4 procent respektive
0,6 procent av vuxna människor i Sverige använt sig av cannabis mellan år 2014-
2015. Dessa siffror stämmer överens med vad tidigare statistik visat och siffrorna har
varit i princip oföränderliga de senaste tio åren (can.se, 2016). Hur Sverige ligger till
när det kommer till antal missbrukare och omfattningen av droger i landet i jämförelse
med andra länder är problematiskt då det svårt att få säkra uppgifter om detta när
olika länder har annorlunda definitioner av missbruk och lagar angående detta. En av
de säkraste  jämförande undersökningarna  görs  av ESPAD, vilket  är  en  Europeisk
undersökning  bland  skolungdomar  mellan  15-16  år  som  använder  sig  av
frågeformulär där den senaste undersökningen gjordes år 2011. Den visade att cirka 9
procent av ungdomarna i Sverige uppgav att de har testat narkotika, vilket placerar
Sverige på plats nummer åtta av de trettiosex deltagande länderna.

På Polisens hemsida (polisen.se, 2012) står det att läsa att det i Sverige är olagligt att
sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även
olagligt att agera mellanman mellan försäljare och köpare. Vid ringa narkotikabrott
kan straffet  bli  böter eller  fängelse upp till  max sex månader. Räknas brottet  som
grovt,  blir  straffet  fängelse  i  minst  två  år  eller  högst  tio  år.  Enligt  BRÅ
(Brottsförebyggande rådet)  så anmäldes 94 000 brott  mot narkotikalagen under  år
2015,  av  dessa  var  ungefär  85  procent  av  de  misstänka  män  (bra.se,  2016).  Det
senaste årtiondet har antalet anmälda brott ökat med 41 procent, men detta kan även
vara en effekt av Polisens ökade insatser när det kommer till narkotika samt att nya
preparat har förklarats som olagliga.

Vad är Cannabis?
En artikel av Statens Folkhälsoinstitut publicerad på Folkhalsomyndigheten.se (2012)
beskriver att cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja. Dessa
kommer från plantan hampa och är den vanligaste drogen bland ungdomar. Drogen
används ofta genom rökning, t.ex. så kan det blandas ut med tobaken i cigaretter.
Effekterna av drogen kan vara att man känner sig glad och upprymd men även att man
slappnar av och blir slö. Enligt tidigare forskning så visas det att cannabis påverkar
hjärnan  så  att  personen  under  påverkan  upplevs  ha  sämre  koncentration,
inlärningssvårigheter,  försämrat  minne  och  tankeförmåga.  Personer  som  använder
drogen  dagligen,  framförallt  ungdomar,  försämrar  sin  intelligens  vilket  kan  visas
genom deras studieresultat och det hämnar även deras personliga utveckling. Artikeln
tar upp att det finns ett starkt samband mellan ungdomar som röker cigaretter och
använder sig av cannabis.  Detta eftersom hjärnas belöningssystem, som skickar ut
dopamin vilket ger en känsla av välbehag och lust, har receptorer för både nikotin och
cannabis. En sådan receptor finns inte för alkohol, utan den verkar genom andra. Det
innebär att cannabis ger en känsla av belöning när drogen används på ett annat sätt än
alkohol gör. Forskare har kommit fram till att eftersom nikotin och cannabis har egna
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receptorer i hjärnans belöningssystem, så påverkar dessa varandra mest och ökar på så
sätt  risken att  någon som röker  känner  sig  manad till  att  använda  cannabis.  Den
verksammaste substansen i cannabis, THC, är fettlösligt och lagras i bl.a. levern och
hjärnan, vilket innebär att ämnet stannar kvar och påverkar kroppen under en längre
tid  än andra droger.  Vid ett  regelbundet  missbruk kan det  ta  flera månader  innan
drogen är ute ur kroppen helt.

En rapport av Polisen (2013) kartlade drogsituationen i Sverige mellan år 2010-2012
vilket visade att den fortsatt populäraste drogen var cannabis. Det visade sig även att
missbruket av marijuana ökar, vilket visade sig genom beslag som både tullen och
polisen gjorde. Tillgängligheten av cannabis är utbrett över hela landet och finns inom
alla socioekonomiska klasser, det är även den mest använda drogen i hela världen.
Cannabis har länge ansetts agera som en inkörsport till ett djupare missbruk av andra
tyngre droger,  men rapporter har även visat att ungdomar tenderar att gå från den
biologiska cannabisen för att använda sig av olika kemiskt tillverkade substanser som
ersätter cannabis, även kallad Spice.

Vad är nätdroger?
Enligt  en  artikel  av  Folkhälsomyndigheten (2015)  så  ökar  de  kemiskt  framställda
drogerna,  vilket  kallas  för  syntetiska  cannabinoider,  som  framställs  och  säljs  på
internet till stor vinst för tillverkarna. Dessa nätdroger ska ge ett rus som liknar det
man får av cannabis, men preparaten är ofta mer potenta vilket innebär att de binder
samman med cannabisreceptorerna i hjärnan på ett kraftigare sätt än den biologiska
cannabisen. De syntetiska cannabinoiderna används genom rökning på samma sätt
som med  marijuana  och  hasch.  Det  finns  rapporter  om att  effekterna  av  drogen,
förutom  det  liknande  ruset,  har  lett  till  bl.a.  akuta  psykoser,  panikattacker,
hjärtklappning, förhöjt blodtryck, kräkningar och kramper. Även dödsfall har inträffat
i samband med användning av syntetiska cannabinoider. Däremot så är det svårt att
säga vad de långsiktiga skadeverkningarna av dessa syntetiska substanser är, då detta
är relativt nytt och det saknas säker fakta om detta.

Enligt den tidigare nämnda rapporten från Polisen, så utgör gruppen ”nya psykoaktiva
droger”  (där  syntetiskt  framställda  cannabinoider  ingår)  en  växande  andel  av  de
droger som beslagtas i Sverige, under år 2012 så utgjorde gruppen 16 procent av den
totala  beslagtagna  mängden  droger  hos  tull  och  polis.  Spice,  som  är  syntetiskt
framställt  i  syfte  att  ersätta  cannabis,  har  blivit  mycket  vanlig,  framförallt  bland
ungdomar. Spice tillverkas med samma basingredienser men den aktiva komponenten
kan  bytas  ut  beroende  på  vilket  slags  rus  som  efterfrågas.  Om  den  aktiva
komponenten narkotikaklassas, så byter tillverkaren ut denna mot något som ger en
liknande effekt. Detta leder till att drogen får ett nytt namn vilket gör den laglig igen.
Under åren 2010-2012 så registrerades det 47 stycken nya psykoaktiva substanser.
Genom internet beställs de syntetiskt framställda drogerna vilket konkurrerar mot de
mer traditionella drogerna som annars köps ”på gatan” då försäljningen sker effektivt,
diskret  och  tillgängligheten  är  stor.  Detta  visar  en  ny  trend  inom  Sveriges
drogmarknad; en marknad där missbrukaren själv väljer ut drogerna som ska ingå i
personens individuella missbruk.

Att  internet  ingår  i  så  många  delar  av  i  livet,  t.ex.  genom  sociala  medier  och
nyhetssidor, gör att människor exponeras för droger och diskussioner rörande droger
på ett annat sätt än tidigare. Olika forum på internet kan dessutom leda till en känsla
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av samhörighet över droganvändandet som ett gemensamt intresse. Det går även att
diskutera hur forum på internet sänker risktänket kring ett  drogbruk då människor
möts gemensamt för att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter om droger,
råd om dosering och var man kan få vad etc.

Hur vanligt är cannabis och nätdroger bland ungdomar i Sverige?
En  rapport  från  CAN  (2015)  undersökte  skolelevers  drogvanor  i  årskurs  9  och
gymnasiets år 2. Undersökningarnas syfte var i första hand att belysa utvecklingen av
drogvanorna och att  studera skillnader  mellan olika  grupper.  Denna undersökning
omfattade  över  4000  enkäter  från  varje  årskurs.  Resultatet  visade  att  andelen
alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 har sjunkit under 2000-talet. 40
procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i årskurs 9 svarade att de druckit
alkohol under de senaste 12 månaderna. Motsvarande värden i gymnasiets år 2 var 73
respektive  76  procent.  I  båda  årskurserna  klassificeras  alltså  fler  flickor  som
alkoholkonsumenter jämfört med pojkar.  Sedan mitten av 1990-talet  har andelen i
årskurs 9 som svarat att de någon gång använt narkotika varierat mellan 5-10 procent.
År 2015 uppgav runt 6 procent av eleverna detta. I gymnasiet ökade andelen som
uppgivit livstidsprevalens av narkotika fram till 2010, men därefter har nivån planat ut
och  i  denna  undersökning  sjönk  den  något  och  15  procent  av  gymnasieeleverna
svarade att de någon gång använt narkotika. I gymnasiet var nivåerna därmed mer än
dubbelt  så  höga  jämfört  med  årskurs  9.  Det  var  vanligare  att  pojkar  uppgav
narkotikaerfarenhet  jämfört  med  flickor,  framförallt  vad  gäller  mera  omfattande
narkotikaanvändning.  Gällande  nätdroger  så  har  det  skett  en  minskning  i  båda
årskurserna. Totalt sett var det år 2015 knappt 2 procent i årskurs 9 och 3 procent i
gymnasiets  år  2  som  svarade  att  de  någon  gång  använt  en  nätdrog.  Spice  eller
liknande rökmixar var den vanligaste preparatgrupperna som de använt.

Genomgången visade att erfarenheten av alkohol, tobak och narkotika var vanligare i
Skåne jämfört med övriga regioner. Undantaget var daglig snusning som i de flesta
fall var vanligare bland skolungdomar i Norra Sverige. De sex regionerna följde i stort
samma trender och visade att resultat går i linje med medelvärdet för riket.

Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten (2010) anges en skattning som
gjordes  år  1998  som  angav  att  26  000  personer  i  Sverige  var  problematiska
narkotikaanvändare, medan studien år 2007 visade att siffran var 29 500 personer.
Denna  siffra  är  något  högre  än  tidigare  skattningar  även  om man  tar  hänsyn  till
befolkningsökningen.  Detta  innebär  att  det  finns  3,2  problematiska
narkotikaanvändare per 1000 invånare. Att vara en problematisk narkotikaanvändare
innebär  att  personen finns i  något  slags register som följd av de problem som ett
missbruk  omfattar,  t.ex.  inom  kriminalvården  där  man  klassats  som
narkotikaanvändare  eller  en  utskrivning  från  en  slutenvård  där  man  fått  en
narkotikadiagnos.

Vad anser politikerna?
En  rapport  från  EU:s  narkotikabyrå  visade  att  Sverige  har  näst  mest  fall  av
narkotikadödlighet i Europa (Svt.se, 2015). Medan siffrorna i de flesta andra länder
håller en jämn nivå, så visar Sverige en ökning för varje år som går. Rapporten visade
att Sverige har gått från 188 stycken rapporterade dödsfall till följd av narkotika under
år 2004, till 460 stycken under 2013. Detta innebär att Sverige snittar 70 dödsfall per
miljon invånare, vilket är mer än fyra gånger så högt som i övriga Europa. 
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Både det Liberala ungdomsförbundet och Centerpartiets ungdomsförbund har uttalat
sig om att cannabis bör legaliseras för medicinskt bruk (Sverigesradio.se, 2014). En
av  anledningarna  som  uppges  till  varför  cannabis  bör  legaliseras  är  för  att  en
kontrollerad försäljning skulle leda till att den organiserade brottsligheten förlorar en
viktig inkomstkälla. Denna åsikt delas däremot inte av de åtta riksdagspartierna, men
Vänsterpartiet har gått ut med att även om tillverkning, innehav och försäljning av
narkotika ska vara fortsatt olagligt så borde straffet för att ha använt narkotika tas
bort, då de menar att det inte är rätt att straffa personer i efterhand. 

SVT  Nyheter  skickade  ut  en  enkät  till  de  åtta  riksdagspartierna  rörande
narkotikadödligheten i Sverige och den nolltolerans som drogpolitiken använder sig
av  (Svt.se,  2015).  Ur  ett  internationellt  perspektiv  så  har  Sverige  en  hög
narkotikadödlighet men majoriteten av partierna uttryckte att de var väldigt nöjda med
den svenska narkotikapolitiken. De mest kritiska var Centerpartiet och Vänsterpartiet
som ansåg att missbruksvården var bristfällig. Detta då de ansåg att vården grundar
sig  mer  på  tyckande  och  ideologi  än  faktiskt  vetenskap  vilket  gör  det  svårt  för
människor som missbrukar att söka hjälp då det kan kännas stigmatiserat, vilket kan
leda  till  att  människor  dör  till  följd  av  sitt  missbruk.  Varken  Moderaterna,
Kristdemokraterna  eller  Miljöpartiet  kunde  tänka  sig  någon  anledning  till  varför
Sverige har en så hög narkotikadödlighet utan menade att det kan bero på att det är
svårt  att jämföra statistik mellan länderna och få exakta siffror då definitioner om
missbruk  och  vad  som  klassas  som  ett  narkotikarelaterat  dödsfall  skiljer  sig  åt.
Sverigedemokraterna menade att en orsak till dödligheten kan vara den organiserade
brottsligheten som ger en ökad tillgänglighet av droger. Om vad som kan göras för att
få bukt på detta problem angav Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet att
det  bör  finnas  mer  lättillgängliga  vårdinsatser,  medan  Centern  anser  att
substitutionsbehandling och sprututbytesprogram bör finnas i alla städer där det finns
behov. Vänstern var inne på samma spår och menade att vårdgarantin ska involvera
beroendevården och att alla kommuner måste ha ett sprututbyte program, vilket endast
6 av 290 svenska kommuner hade när undersökningen gjordes. Sverigedemokraterna
menade  att  höjda  straff  vid  narkotikabrott  kan  ge  minskad  dödlighet  medan
Kristdemokraterna  menar  att  det  viktigaste  är  att  bekämpa  den  ökade
drogliberaliseringen bland folket. 

Majoriteten av partierna menade att nolltoleransen bör vara kvar i sin form då antalet
missbrukare bland unga minskar vilket ansågs som en framgång. Centern menade att
nolltoleransen bör behållas men att den borde fokusera på skademinimering i första
hand  och  drogfrihet  i  andra  för  att  säkerhetsställa  att  fler  människor  överlever.
Vänstern menade att så länge dödligheten är hög så finns det ingen framgång, detta
betyder inte att de stödjer en legalisering av droger. De menar att människor med ett
beroende bör behandlas som sjuka då de nu måste vara drogfria innan de får hjälp,
vilket gör att de som tar återfall skrivs ofrivilligt ut från behandlingsprogram. 
Regeringen  har  en  samlad  strategi  för  alkohol-,  narkotika-,  dopings-  och
tobakpolitiken  som  går  under  namnet  ANDT-politiken  (regeringen.se,  2016).
Strategin  avser  åren  2016-2020  där  det  förklaras  hur  regeringen  ska  öka
engagemanget  och  aktiviteten  inom  hälsoområdet.  Utgångspunkten  är  FN:s
konvention  om  ekonomiska,  sociala  och  kulturella  rättigheter  och  ska  inge  ett
perspektiv  som  är  mer  jämlikt  och  jämställt.  Strategins  övergripande  mål  är  att
samhället ska bli fritt från narkotika och doping, de ska bli minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk bland befolkningen.
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För att nå detta ska tillgången till alkohol, narkotika, doping och tobak minska. Även
antalet tidiga debuter som involverar dessa preparat ska minska och regeringen ska
arbeta så att missbruket blir mindre och att människor med missbruk eller beroende
ska få tillgång till vård och stöd som anses ha god kvalité. 

Vad gör gymnasieskolan?
Denna fallstudie tar plats på en gymnasieskola i Norrbotten. På kommunens hemsida
står skrivet en drogpolicy över vad som sker med elever som missbrukar. Definitionen
av ”drog” avser alkohol,  narkotika, icke medicinsk användning av läkemedel eller
andra  preparat  som påverkar  det  centrala  nervsystemet,  t.ex.  nätdroger.  På  skolan
accepteras inga droger då skolan är en arbetsplats för elever och personal, med samma
krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.  Skolan och det som sker i  skolans
verksamhet i övrigt ska vara fritt från alkohol och alla typer av droger. Det är inte
tillåtet att inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på
skolan i berusat eller drogpåverkat tillstånd. Målet är att alla på skolan ska känna sig
trygga  och  ha  en  drogfri  skolmiljö,  därför  jobbar  de  för  att  på  ett  tydligt  sätt
förebygga,  upptäcka  och  ingripa  för  elevernas  bästa.  Alla  elever,
vårdnadshavare/föräldrar och personal  ska vara medvetna om riskerna med droger
samt känna till skolans handlingsplan.

Handlingsplanen som skolan använder sig av beskriver att all personal får information
om handlingsplanen mot droger samt handlingsplanen för en rökfri skolmiljö inför
varje  läsårsstart  och nyanställd  personal  fortlöpande. Personalen ska ha kunskaper
inom området  hälsa  och droger  för  att  kunna upptäcka och ingripa  på bästa  sätt.
Kuratorer  och  skolsköterskor  hjälper  till  vid  planering  och  genomförande  av  det
drogförebyggande arbetet och elevhälsan involveras vid planering och genomförande
av det drogförebyggande arbetet. Om en elev misstänks använda droger så ska rektor
och elevhälsan göra en inventering av elevens situation. 

Arbetsgången kan variera,  men grundprincipen är densamma där det tidigt ska tas
kontakt med vårdnadshavare/föräldrar vid misstänkte om att en elev brukar droger.
Om eleven är under 18 år ska vårdnadshavare/föräldrar alltid kontaktas men även om
eleven är över 18 år då föräldrarna fortfarande försörjningsansvar. Sen ska ett möte
med eleven och föräldrar finnas där misstanken presenteras. Under mötet ska den oro
som  finns  lyftas  fram  och  ett  samtal  om  hur  de  kan  komma  tillrätta  med
problematiken.  Därefter  ska  en  individuell  åtgärdsplan  upprättas  där  stöd  från
socialtjänsten kan bli aktuellt samt att rektorn gör en bedömning om det finns skäl att
vidta disciplinära åtgärder där avstängning kan komma i fråga. Polis bör tillkallas vid
uppenbar drogpåverkan eller försäljning. Personalen är skyldig att kontakta rektor och
elevhälsan vid misstanke om att någon elev använder droger då elevhälsan är kunnig
på området och vet hur och var eleven kan få hjälp. Alla anställda på skolan har ett
ansvar att agera om man upptäcker att en elev är uppenbart påverkad av droger. 
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3. Tidigare Forskning/Teori

Vikten av drogutbildning för lärare
I en artikel av Kenneth W. Tupper (2007) diskuteras hur det i nästan alla mänskliga
kulturer sen förhistorisk tid har involverats icke-medicinska droger för att stimulera,
lugna eller upphöja känslor och sinnesintryck. Han menar att det finns en fråga om
samhället  och  regeringen  verkligen  borde  fokusera  på  för  att  få  bort  droger  från
allmänheten eller om man istället borde lära ut hur man lever med droger på ett sätt
som maximerar  dess  fördelar  och  minimerar  dess  nackdelar.  Artikeln  lyfter  fram
frågan om hur lärare på bästa sätt kan förberedas för en drogutbildning under en tid då
vetskapen om drogförbud ifrågasätts på en internationell politisk nivå, när nyskapande
direktiv  för  drogpolicys,  som  skadereducering,  skiljer  sig  från  det  traditionella
avståndstagandet, och under en tid när en större del av illegala droger är billigare och
mer lättillgängliga för unga människor än någonsin förut.

Tuppers artikel  fokuserar på skolor i  Kanada som han menar  har sedan mitten på
1900-talet haft problem med hur man ska tala om ämnen som anses bero på dålig
moral eller dåliga vanor, t.ex. användandet av psykoaktiva substanser eller sexualitet.
Debatter om hur lärare borde ta upp dessa ämnen nyanseras  av känslosamma och
moraliska övertygelser vilket skapar en spänning mellan de olika synerna på droger;
om man ska fokusera på avståndstagande eller skadereducering. Denna spänning kan
relateras till de trender som tidigare funnits inom utbildningar rörande sexualkunskap
och alkohol. Sexualkunskap har alltid varit ett stark omtvistat pedagogiskt område,
framför allt i samhällen med stark religiös och konservativ syn, men över det senaste
århundradet har det skett stora förändringar inom området. Idag så är det pedagogiska
tillvägagångssättet  om sexualitet  baserat  på  vetenskaplig  information  och kunskap
som  ska  förmedlas  på  ett  interaktivt  och  dialogiskt  sätt.  Tupper  menar  att  den
akademiska forskningen som genererar kunskap om frågan inte längre är influerat av
ideologiska begränsningar som betonar avhållsamhet vilket det gjorde tidigare. Idag
så antar lärare att elever antingen är sexuellt aktiva eller att de kommer att bli det vid
något tillfälle i framtiden, och avhållsamhet förespråkas som ett säkert och hälsosamt
alternativ istället som en norm. I undervisningen så betonas både rätten och ansvaret
för sitt eget sexuella beteenden och eleverna lär sig hur de kan vara säkra på bästa
sätt.  Dessa förändringar  är  dock begränsade  till  sexualkunskapen och en  lika  stor
förändring har inte setts inom andra ämnesområden. Dock så hade utbildningen om
alkohol fram till 1960-talet en betoning om avhållsamhet, men när kunskapen om hur
alkoholism  drabbar  vissa  men  inte alla, så  förändrades  detta.  Precis  som  med
sexualkunskap så delades  detta  område  in  i  två  delar;  de som stöttade  förändring
baserat  på  vetenskapen  kring  alkohol  och  hälsa,  och  de  som  höll  kvar  i  det
konservativa och moraliska synsättet som styrt utbildningen innan.

Under 60talet så ökade användningen av illegala droger bland unga människor i de
mest utvecklade länderna, vilket ledde till att det ansågs som nödvändigt att skrämma
unga människor från att experimentera med substanser. Detta orsakade ett problem för
utbildningen, menar Tupper. De förändrade attityderna mot droger, som den ökade
medvetenheten om olika länders bruk och historiken om människors droganvändande
samt  den  postmoderna  toleransens  mot  droger,  försvårade  sättet  att  uppehålla  en
gränsdragning mellan alkohol och droger. Dessa definierades av de tidigare rättsliga
och  politiska  direktiven  istället  för  av  vetenskapen  och  hänsyn  till  folkhälsan.
Alkoholens plats i dagens drogutbildning är något tvetydig när de sociala sedvänjorna
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menar  att  det,  trots  de  riskerna  man  vet  om,  kan  användas  på  ett  säkert  och
ansvarsfullt sätt av vuxna. Tupper (2007) menar att frågan är om detta logiska synsätt
kan förlängas helt eller till viss grad mot de nuvarande olagliga substanserna och han
menar att detta är ett signifikant dilemma för dagens drogutbildning.  

Varför drogutbildning borde vara med i skolplanen är en fundamental fråga, enligt
Tupper. Han menar att användningen av psykoaktiva substanser är en verklighet i det
moderna  samhället  och  detta  faktum  kan  inte  ignoreras.  Trots  ett  århundrade  av
förbud och årtionden av ett eskalerande krig mot droger, så är skolan en primär punkt
i  distribueringen  av  illegala  droger  i  många  länder.  Eftersom  regeringar  drar
betydande skatteförmåner från beskattning av lagliga psykoaktiva produkter, så menar
Tupper att man kan anta att det finns ett ansvar att utbilda unga människor på ett ärligt
sätt om riskerna och fördelarna med användningen av psykoaktiva substanser. Tupper
argumenterar att regeringen kan anses försumma sitt ansvar när det rör folkhälsan och
välfärden om dessa väljer att inte ha en utbildning om droger. Vilken sorts utbildning
som borde ske är en helt annan fråga däremot, om det borde fokusera på en betoning
av avhållsamhet mot vissa eller alla substanser, om det borde fokusera på ett säkert
användande eller om det borde ge kunskap om hur det har sett ut historiskt och i andra
länder.  Tupper  menar  att  det  är  en  fråga  ifall  det  bör  vara  ”förebyggande”  eller
”utbildande”. 

Även med drogutbildning så finns det en del filosofiska problem om hur kunskap om
droger  produceras,  konstrueras  och  organiseras.  Utbildning  kan  inkludera  många
faktorer,  som  känslomässig  tillväxt,  socialisering,  reflektion  av  det  egna  jaget,
utvecklandet av olika talanger, men det mest fundamentala är kunskap. Men kunskap
är inte oproblematisk, det kan inte vara något som ses som objektivt eller som given;
fakta kan inte skilja sig från värden. Detta är framförallt tydligt inom kunskapen om
illegala  droger,  menar  Tupper,  där  drogpolicys  begränsar  vilka  frågor  som  är
uppmärksammade  och  undersökta  av  akademiska  forskare  och  vilka  som lämnas
utanför. Till vilken grad lärare ska förberedas för att delta i en drogutbildning i skolor
kan variera beroende på var skolorna befinner sig. I vissa skolor så lämnar lärarna
över  ansvaret  till  professionella,  som  t.ex.  Polisen  som  får  komma  och  utbilda
eleverna.  Tupper liknar däremot poliser som deltar  i drogutbildningar  med nunnor
som  deltar  i  sexualkunskap;  det  systematiska  värdet  som  de  representerar  blir
underminerat  av  deras  auktoritet  och  trovärdighet.  Dock  så  är  chansen  större  att
lärarna lämnar över ansvaret för utbildning till  poliser om de inte förberetts för en
drogutbildning, vilket kan ske t.ex. genom att låta även dessa utbildas inom området.
Att lärare får lite eller ingen chans att förbereda sig för en drogutbildning är orättvist,
hävdar Tupper, både mot lärarna och deras elever. En lärarutbildning som inkluderar
kunskaper om droger skulle försäkra att läraren är insatt i kunskapen om drogproblem
och att läraren känner sig uppmuntrad till att engagera sig i att förbereda och hålla i
lektioner  om droger.  För att  vara konsekvent  med att  utbildning ska väcka kritisk
tänkande, så måste lärare vara förbereda på att delta i öppna och ärliga diskussioner
om  droger  och  användning  som  inte  baseras  på  skrämseltaktik.  Trots
ansträngningarna som sker av regeringen genom förbud mot droger och de krig mot
droger som förs, samt försöken att få unga människor att aldrig använda droger i hopp
om en drogfri värld, så är detta väldigt tveksamt. Istället,  menar Tupper (2007), så
borde  drogutbildningar  erkänna  att  psykoaktiva  substanser  är  en  etablerad  del  av
människans kulturella miljö och att det finns risker och fördelar beroende på vem som
brukar, när och var, och i vilket syfte.
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Långvariga effekter av skolors drogpolicys
I en studie av Tracy J. Evans-Whipp, Stephanie M. Plenty, Richard F. Catalano, Todd
I. Herrenkohl and John W. Toumbourou från år 2015 undersöks långvariga effekterna
av skolors drogpolicy gällande studenters marijuanaanvändning i Washington, USA
och Victoria,  Australien.  De berättar  att  marijuana  är  den  mest  använda drogen i
världen och att  tidigare  undersökningar  i  USA och Australien  visar  att  marijuana
används mest bland unga. Detta har gett upphov till en ökad oro då unga människor
påverkas mest  av skadeeffekter  och psykologiska effekter av ett  regelbundet  bruk.
Samtidigt så har flera stater i USA legaliserat marijuana för medicinskt bruk för de
som är äldre än 21 år, det finns även två stater som har legaliserat detta för allmänt
bruk för vuxna människor. Drogen är fortfarande olaglig i Australien. 

Förebyggande program inom skolor och drogpolicys har blivit viktiga faktorer inom
det förebyggande arbetet mot droganvändning av ungdomar. Skolpolicys används för
att  försöka  begränsa  tillgången  till  droger  och  utsättningen  för  droger  under
skoltimmar.  Författarna menar att  studier har visat  att  tillgången till  marijuana har
ökat och står i direkt parallell  med rapporterna om ett  ökat bruk bland ungdomar.
Även om nästan alla skolor i USA och Australien har drogpolicys så skiljer sig dessa
åt  något,  framförallt  i  hur  skolan  utvecklar,  kommunicerar  och  tillämpar  dessa
policys.  Skolor  skiljer  sig  även  åt  i  hur  de  hanterar  incidenter  med  elevers
droganvändning,  där  vissa  blir  relegerade  och  andra  får  gå  i  terapi.  Författarna
använde sig  av enkäter  från  de olika  skolorna,  gjorda  av  the  International  Youth
Development Study,  där skolrepresentanter  och elever  på high schools i  respektive
stad  svarar  på  enkäter.  Under  första  året  svarar  eleverna  på  frågor  som  skolans
drogpolicy,  under  andra  året  om  deras  bruk  av  marijuana  och  ett  år  senare  så
jämfördes elevernas svar med de som de olika skolrepresentanterna gett. 

Resultatet visade att bruket av marijuana var högre i Washington än i Victoria och att
skolan  var  mer  benägen  att  ringa  polisen  eller  tvinga  eleverna  att  delta  i  olika
förebyggande  program  om  droganvändning  avslöjades  i  Washington.  Skolorna  i
Victoria var mer benägna att relegera sina elever istället för att ringa polisen. Att få gå
till  en  lärare  och  utbilda  sig  angående  riskerna  med  cannabisbruk  var  ett  annat
alternativ för de elever som använt marijuana i Victoria. Resultatet visade att eleverna
uppfattade att drogpolicyn inte använts konsekvent i skolorna i Victoria och att denna
fokuserade på skadereducering medan den i Washington förespråkade avhållsamhet. 

Resultaten  av  jämförandet  med  enkäterna  visade  att  risken  för  att  elever  brukar
marijuana är större i de skolor där man använder sig av avstängning som konsekvens
och  där  eleverna  rapporterande  att  drogpolicyn  användes  sällan.  Elevernas
marijuanaanvändning  var  mindre  trolig  i  skolor  där  eleverna  fick  lära  sig  om
avhållsamhet på skolan och där elever som bröt mot skolans policys fick en lektion i
riskerna  med  marijuanaanvändning.  Studiens  resultat  visar  att  tydliga  och
konsekventa  drogpolicys  är  den  viktigaste  faktorn  när  det  kommer  till  det
förebyggande  arbetet  för  marijuanabruk  av  elever  och  att  en  drogpolicy  med  lite
påverkan i skolan gör det mer troligt att bruket ökar. Det visade sig även att eleverna
på skolorna vars konsekvens är avstängning har en större chans att fortsätta med sitt
marijuanabruk  även  senare  i  livet.  Detta  p.g.a.  att  en  avstängning  har  en  negativ
påverkan på elevernas sociala liv då denna pekas ut som en avvikare och personen
hamnar på så sätt i större risk för ett fortsatt bruk. Studien visade även att de som fick
lära sig om farorna med marijuana av en lärare reducerade chansen med att fortsätta
sitt bruk med 50 procent. 

10



Lärarnas förståelse av och attityder mot alkohol-och 
cannabisanvändning

En studie om lärarnas syn på ungdomars bruk av alkohol och cannabis gjordes av
Aofie McCormack (2013) på Irland. Studien undersöker lärarnas perspektiv om deras
och skolans roll när det kommer till skolbaserade alkohol- och cannabisutbildningar
och hur förebyggande dessa är. Studien rör sig över 13 olika skolor och metoden
McCormack använde sig av var frågeenkäter. 

Användandet av alkohol och droger bland ungdomar är en ökande orosfaktor när det
kommer till folkhälsan och det sociala samhället. I studien har McCormack undersökt
den normativa relationen mellan unga Irländare och farliga substanser. Hon menar att
skolor ger en perfekt plattform för implementeringen av hälsoutbildningar som kan
kombineras med förebyggande program. Irländska skolbaserade drogutbildningar och
förebyggande program går under direktiv av  the Social Personal Health Education
(SPHE)  som  utbildar  lärare,  men  effektiviteten  av  detta  program  har  ifrågasatts.
Studien  visade  att  över  hälften  av  alla  deltagande  lärare  aldrig  involverats  i
drogutbildande aktiviteter trots att majoriteten ansåg att det är viktigt och uttryckte sitt
intresse  i  att  förebygga  användning  av  alkohol  och  cannabis.  Lärarnas  nivåer  av
tillfredsställelse över deras skola stod i direkt parallell med attityden mot deras och
skolans  roll  i  alkohol-och  cannabisförebyggande  utbildningar.  Framförallt  betonas
nödvändigheten med att implementera drogpolicys i kombination med stöttning och
information för alla lärare. 

Resultatet av enkätundersökningen visade att lärare trodde att elever väljer att dricka
alkohol eller röka cannabis för att de letar efter spänning, att de är impulsiva eller att
det kan bero på konflikter med familj eller vänner m.m. 88 procent av de deltagande
lärarna svarade att de aldrig sett en elev dricka alkohol på skolan, men en låg siffra
angav  att  de  väldigt  ofta  sett  elever  som  röker  cannabis.  Majoriteten  av  lärarna
svarade  att  förebygga  alkoholmissbruk  och  cannabisanvändning  bland  elever  var
bekymmersamt samt att de aldrig hade deltagit i något försök att förebygga detta. Om
en elev skulle komma till skolan hög eller full, visade resultatet att lärarna inte skulle
ignorera detta utan förmodligen söka hjälp för att hantera situationen av sina kollegor,
de skulle även kontakta föräldrarna. Lärarna angav även att de antar att rektorn skulle
hantera situationen med eleven och endast en liten del angav att de skulle lita på att
läraren som har SPHE utbildning för hjälp och stöttning.

McCormacks  studie  visar  att  alkohol-och  cannabisanvändning  är  vanligt  bland
irländska ungdomar. Den betonar även betydelsen av att identifiera faktorer rörande
risk och skydd, vilket baseras på studier gjorda över hela världen när det kommer till
de förebyggande programmen och drogutbildningarna inom skolor. Studien har även
betonat att det finns en osäkerhet bland lärare om hur de ska hantera en elev som är
påverkad  av  något  och  McCormack  menar  att  alla  skolor  måste  utveckla,
implementera  och  tillämpa  en  drogpolicy  där  rekommendationer,  processer  och
procedurer  finns skrivna.  Både lärare och elever  bör vara förstådda med vad som
förväntas från dem.
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Hur ideologi, politik och kunskap påverkar det förebyggande arbetet
I en artikel av Filip Roumeliotis  (2014) undersökte han hur ideologier, politik och
kunskap  påverkar  den  svenska  drogpolitiken  när  det  kommer  till  förebyggande
åtgärder.  Artikeln  fokuserar  på  den  ideologiska  dimensionen  av  den  svenska
drogpolitiken under åren 1981-2011 och hur droger konstruerades som ett politiskt
problem och hur det förändrades genom åren. För detta så har författaren analyserat
tio offentliga rapporter angående hur droger är konstruerade som problem i politiska
förslag  och  hur  det  används  i  förslagen  till  förebyggande  åtgärder.  Genom
undersökningen så upptäckte författaren att det fanns en förändring under 1990talet
om hur narkotikafrågan formulerades som ett problem och vilka åtgärder som ansågs
vara förebyggande.  Rapporterna som analyserades  handlade om rekommendationer
för drogförebyggande arbete och belyser  hur representationer  av politiska problem
bygger på kunskap.

Roumeliotis  menar  att  strävan  efter  rationella  och  effektiva  metoder  för  politisk
handling har länge varit viktigt för den svenska politiken när det kommer till att agera
drogförebyggande. Under period ett, 1981-1984, var fokus att förebygga det sociala
utanförskap  som  missbrukare  utsätts  för  vilket  borde  förvaltas  politiskt  på  en
strukturell  nivå.  De  offentliga  rapporterna  som  analyserades  visade  att
drogproblematiken var formulerat som något komplext, att det fanns en social process
som skett hos personerna långt innan själva drogdebuten ägde rum. Sedan sent 60tal
hade  bekymmer  angående  effekterna  av  ett  drogbruk  som  social  utfrysning,
ojämlikhet,  fattigdom  och  orättvisa  varit  fokus.  Dessa  bekymmer  relaterades  till
effekterna av socialt utanförskap och ansågs som viktigt, vilket ledde till utredningar
angående de sociala förhållandena för missbrukare. Kunskapen användes för att skapa
en specifik  typ  av problemformulering  som fokuserade  på processen kring  socialt
utanförskap, vilket i sin tur ledde till en offentlig debatt. På det här sättet blev kunskap
en del av regeringens sätt att styra samhället på och som i sin tur krävde ett aktivt
deltagande av allmänheten. Roumeliotis menar att drogförebyggande arbete är tydligt
kopplat till det specifika sättet som samhället styrs på. En variation av politiska och
sociala  faktorer  spelar  en  viktig  roll  i  hur  problemet  är  formulerat  och  vilka
orsaksfaktorer som anses vara betydelsefulla. Det innebär också att det finns aspekter
av kunskap som används för att konstruera och representera dessa problem. 

Under den andra perioden, 1994-2011, fanns ett  tydligt  skifte  i hur problematiken
konstruerades. Den tidigare representationen av problematiken, med åtgärder riktade
mot  sociala  förhållanden,  byttes  ut  mot  åtgärder  mot  det  individuella  beteendet.
Orsaken till ett drogbruk förklarades bero på föreställningarna som individerna hade
gällande droger,  vilket  i  sig  hade påverkats  av den drogliberala  propagandan som
fanns i samhället. Att formulera problematiken på detta sätt blev ett påstående om att
det  fanns  en  brist  av  vilja  hos  individerna  när  det  kommer  till  att  avstå  oönskat
beteende.  Roumeliotis  menar  detta  inte  baserades  på  kunskap  om ojämlikhet  och
orättvisa, vilket visar nödvändigheten med att undersöka drogpolicys ur ett bredare
perspektiv på ett sätt som inte ser drogbruket som ett rationellt gensvar mot pågående
problem. Istället bör det ses som reflektioner av underliggande politiska logiker och
maktfördelningen  inom  samhället.  Roumeliotis  menar  att  detta  ifrågasätter  om
politiken har ett evidensbaserat beslutsfattande i grunden, som är fri från ideologiska
föreställningar. 

12



De underliggande värdena som författaren kunde urskilja under den andra perioden
var  effektivitet  och  resursutnyttjande.  Kunskap  användes  för  att  hitta  effektiva
förebyggande metoder, vilket ledde till att representationen av problematiken skiftat
från att vara politisk med offentlig debatt, till att vara teknisk på det sättet att experter
fick ansvaret att hantera detta område genom effektiva metoder istället för politiken.
Han menar att den konstruktion och representationen av problematiken som fanns då
artikeln gjordes, påverkades av de teoretiska argumenten som skedde på 80talet och
den dessförinnan ideologiska influensen av diskursen inom ämnet. Det visas genom
att konstruktionen och representationen nästan alltid ser detsamma ut, oberoende om
regeringen är borgerlig eller socialdemokratisk. 

Roumeliotis förklarar att grundproblemet från 90talet och framåt har varit normerna
som finns på en individnivå och som påverkat diskursen om drogproblematik. Detta
utesluter  chanserna  till  att  formulera  alternativa  diskurser  om  processerna  i
förhållande  till  ojämlikheten  och  den  sociala  utfrysningen,  vilket  skulle  kunna
organisera politiken kring frågor angående det sociala förhållningssättet. Roumeliotis
menar att det sätt som problematiken konstrueras på inte tillåter att det finns något
ifrågasättande av de politiska prioriteringarna och de värden som de förebyggande
åtgärderna utgår från. Dessutom så har det politiska ansvaret minskat genom att låta
det förebyggande arbetet hanteras av “expertsystem”. Dessa system riktar sig främst
mot  att  utvärdera  drogförebyggande  på  ett  sätt  som inte  blandar  in  politik,  vilket
bidrar till  att det drogförebyggande arbetets utveckling hindrar allmänheten från att
konstruera  droger  som  ett  politiskt  problem.  Istället  så  blir  drogförebyggande
aktiviteter  idag  representerade  som ett  icke-politiskt  område  och begreppen  social
utfrysning, ojämlikhet och fattigdom är på så sätt uteslutna från dagens problematik. 

Normaliseringsteorin om droganvändning bland unga
Själva begreppet normalisering växte fram i Danmark under slutet av 1950-talet och
användes  för  att  skapa  normala  levnadsvillkor  för  de  som  hade  olika
inlärningssvårigheter, var allmänt avvikande personer eller andra olika stigmatiserade
grupper för att dessa skulle bli involverade i det som kallas ett “normalt” liv. År 2002
publicerades  en  vetenskaplig  artikel  av  Howard  Parker,  Lisa  Williams  och  Judith
Aldridge som handlar om normalisering av cannabis bland unga. Studien är baserad
på både kvalitativ och kvantitativ data där de använde sig av 800 stycken ungdomar
med  syfte  att  undersöka  normaliseringen  bland  ungdomar.  Parker  m.fl.  började
applicera begreppet normalisering till droganvändning när de började forska kring det
ökande droganvändandet bland unga britter. De skapade en grupp av unga människor
som de följde upp en gång per år från att  de var 14 år till  dem blev 18 år.  Efter
resultatinsamlingen  så  blev  Parker  m.fl.  tvungna  att  förklara  varför  dessa  unga
människor bland annat visste så mycket om droger och varför det var så utbrett i olika
socioekonomiska  grupper.  De  valde  att  använda  begreppet  normalisering  med
förhoppning om att kunna förbättra begreppets användbarhet för att både förstå och
förklara framväxten av droganvändning. 

De förklarade att normalisering fungerar på två sätt, t.ex. är tobaksrökningen som har
blivit  normaliserat  under  det  senaste  århundradet  trots  att  bara  en  liten  del  av
majoriteten i samhället är regelbundna rökare. Rökare blir tolererade av icke-rökare
eftersom rökningen finns i alla olika sociala klasser och det är både män och kvinnor
som röker. Men under det senaste decenniet så tolererar man inte rökare lika lätt som
förut,  det  sociala  utrymmet  har  blivit  mer  begränsat  och  rökningen  har  blivit
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stigmatiserad.  Samhället  har  blivit  mindre  tillmötesgående  när  det  gäller  rökning,
vilket  sker  genom  att  det  har  blivit  svårare  att  röka  på  allmänna  platser  som
restauranger, uteserveringar etc. Detta kan fungera åt andra hållet likaväl: samhället,
medborgarna och de folkvalda kan tillmötesgå de som använder t.ex. cannabis för att
underlätta ett bruk. Dock finns det tillfällen där det fortfarande kan vara olämpligt att
bruka t.ex. cannabis, alkohol eller tobak. som framför barn, bland folk på offentliga
platser, i köer m.m. Normaliseringen är på så sätt en process som är levande och som
ändras med tiden, platserna och rådande normer. 

För att mäta omfattningen och gränserna för normerna finns enligt Parker m.fl. fem
viktiga dimensioner:

1. Den första dimensionen handlar om tillgänglighet och tillgången av narkotika. Utan
den  här  dimensionen  kan  inte  normaliseringen  bli  utvecklad.  Ett  exempel  på
tillgänglighet och tillgång av narkotika är det ökande beslaget som skett av polisen. I
artikeln  berättas  det  att  beslagtagande  av  gatudrogerna  i  Storbritannien  har  ökat
drastiskt  under  de  senaste  tio  åren.  Det  har  även  visat  sig  att  när  priserna  på
gatudroger sjunker så ökar användningen. I skolundersökningar som gjorts de senaste
decenniet  visade  sig  att  tillgängligheten  till  droger  ökar,  detta  visade  sig  då  de
tillfrågade angav att  de redan från 15 års ålder  har tillgång till  droger,  framförallt
cannabis. Den främsta faktorn till en enkel tillgänglighet är att ungdomarna ofta får
droger via sina egna sociala nätverk och vänskapskretsar och behöver på så sätt inte
möta någon okänd droglangare.

2. Den andra dimensionen handlar om att undersöka antalet ungdomar som har testat
droger.  Undersökningen  av  normaliseringen  mättes  genom långsiktiga  indikatorer,
men analysen blev komplicerad i  det nya  decenniet  då det finns en rad skillnader
mellan de olika årskullarna. De var tvungna att undersöka statusen för drogerna som
ungdomarna från 1990-talet använde, men även statusen för drogerna bland dagens
ungdomar. Det blev tydligt att droganvändandet i slutet av 1990-talet hade stigit och
att unga britter var de som brukade mest droger i Europa. Det fanns tydliga tecken på
att  ungdomar  testar  droger  innan  de  träder  in  i  vuxenlivet  och  undersökningarna
visade att droger har blivit mer som en livsstil för en del av ungdomarna, även bland
de som själv inte har provat.

3. Den tredje dimensionen används för att  undersöka nyligen påbörjad användning
och  regelbunden  användning  av  droger.  Den  undersökningen  som  gav  en  ökad
bevisning  för  det  ökade  narkotikamissbruket  kommer  från  the  Youth  Lifestyles
Survey,  en undersökning om ungdomars  livsstil.  Första undersöknings tillfället  var
under  1992-1993  då  man  fann  att  användningen  av  narkotika  det  året  bland  14-
25åringar låg på 22 procent. I den andra undersökningen några år senare, 1998-1999,
visade att det hade ökat till 32 procent. För de som var i åldern 18-21 år vid det senare
undersökningstillfället var narkotikaanvändning under den senaste månaden uppe i 26
procent,  det  är  flera  procent  högre än  vad som har  tidigare  rapporteras  under  det
decenniet i denna typ av undersökning. Parker m.fl. menar däremot att man inte kan
göra någon större uppskattning på hur många som regelbundet använder sig av droger
eftersom de hade för lite studier om ämnet att förlita sig på, men det gick att se att
cannabis är den drog som brukas mest av ungdomar.

4.  Den  fjärde  dimensionen  handlar  om  den  sociala  anpassningen  av  förnuftig
droganvändning.  Kritiker  mot  normaliseringsteorin  menade  att  unga
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narkotikamissbrukare  kan  känna  skuld  p.g.a.  sitt  brukande  och  att  de  som  inte
använder narkotika är kraftigt emot ett sådant beteende. Studien som användes för att
bevisa detta visade däremot att åsikterna bland de som testat narkotika och de som
inte testat inte skiljde sig åt avsevärt. Det finns dessutom andra studier som stödjer
normaliseringsteorin  i  frågan  om ungdomars  kunskaper  och  attityder  till  förnuftig
droganvändning, men Parker m.fl. menade att hela området är komplicerat eftersom
unga människors åsikter förändras över tiden och även om de har en negativ attityd
om en social vana så kan de ändå välja att fortsätta med detta, t.ex. som rökning och
oskyddat sex.

5.  Den  sista  dimensionen  handlar  om  den  kulturella  anpassningen.  Parker  m.fl.
menade  att  det  är  svårt  att  avgöra  hur  omfattat  droganvändningen  är  kulturellt
anpassat  i  samhället  och  att  det  är  ännu  svårare  att  kunna  specificera  den.
Droganvändning av kändisar, som skådespelare och artister, beskrivs ofta neutralt via
t.ex. tv serier och media. Även ledande politikers strategi att vara mer neutrala mot
cannabis för att fokusera på de “hårda drogerna”, t.ex. heroin, ökar normaliseringen.
Det kom fram i en undersökning från England år 2000 att majoriteten av britterna är
för avkriminalisering. Här menade Parker m.fl. att det finns en hierarki bland vilka
droger som anses vara mest farliga och att dessa åsikter som först artikulerades av
drogmedvetna ungdomar nu accepteras  och används av ledande aktörer  och bland
föräldrar. Allt detta är förenligt med en övergång mot normalisering.
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4. Metod

Denna studie har utformats som en fallstudie då förhoppningen är att undersöka hur
situationen ser ut just nu i ett socialt sammanhang genom att ställa frågor om ”hur”
och  ”varför”  (Yin,  2007).  Detta  genom  att  intervjua  personer  som  är  med  om
händelseförloppet som studeras. Den tidigare forskningen som används är även till
hjälp för att kunna generalisera fallstudiens resultat.  Definitionen av en fallstudie är
att den utgör en empirisk undersökning om en aktuell företeelse i en verklig kontext,
där gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklar. Detta tillämpas till elevernas
drogbruk och personalens förståelse och attityd mot detta. För att fallstudien ska anses
ha god kvalité krävs det att den har god begreppsvaliditet vilket sker genom att välja
ut specifika faktorer som ska studeras och sedan ange varför de datakällor man har
angett är relevant till detta. En annan del är extern validitet, vilket innebär att veta om
resultatet från studien kan generaliseras. En fallstudie måste även ha reliabilitet vilket
visar att om undersökningen sker igen, så bör det leda till samma resultat. 

Uppsatsen har en empirisk utformning där kvalitativ metod tillämpats för att kunna ge
en utförligare och mer omfattande överblick över det som ska studeras, vilket ger
större  förtroende  för  dragna  slutsatser  (Bryman,  2002).  Studien  är  gjord  med
semistrukturerade  intervjuer  med  sex  personer  som ingår  i  personalstyrkan  på  en
gymnasieskola i en kommun. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har
gjort  en färdig intervjuguide med frågor som inte  behöver ställas  i  någon speciell
ordning eller ställas alls. Det ger även intervjupersonen möjlighet att utforma svaren
på sitt eget sätt. Intervjuguiden innehöll tre teman; kunskap om droger, samhällets syn
på unga missbrukare samt drogsituationen på skolan. Under dessa teman fanns ett
antal frågor. Valet av semistrukturerade intervjuer var för att få intervjun att verka
mer som ett  samtal  men även för att  få  ut  så mycket  användbar  information  som
möjligt av varje fråga och för att personerna skulle få möjlighet att utforma sina svar
på det sätt som kändes bäst för dem. 

Urval
Valet av gymnasieskola för fallstudien utgick från den som hade mest elever i den
staden där fallstudien skulle ta plats. Detta för att kunna få en mer generell bild över
elevers  eventuella  drogbruk. Till  att  börja med kontaktades  rektorerna på skolan i
hopp om att få hjälp att hitta intervjupersoner. Det visade sig problematiskt att få tag i
lärare då deras  arbetsbelastning  var  hög vid tillfället,  så  jag ringde även runt  och
mejlade elevhälsan för att få tag i personer som kunde tänka sig ställas upp. Detta
ledde till sex intervjupersoner som var villiga att ställa upp på intervju, 5 kvinnor och
1 man som alla har olika yrkesroller inom skolan.

Tillvägagångssätt
Intervjuguide sammanställdes parallellt bokning av intervjuer som i slutändan skedde
med  en  lärare,  en  kurator,  en  skolsköterska,  en  skolpsykolog,  en  studie-  och
yrkesvägledare samt en rektorsadministratör. Intervjuerna bokades in som ett möte på
deras  egna  kontor  vilket  innebar  att  de  kunde  genomföras  utan  stress  eller
distraherande moment.  Att  personerna även fick utföra dem i  sin egen välbekanta
miljö kan ha gjort dem mer avslappnade. Besöksintervjuerna spelades in med hjälp av
mobiltelefon för att få med allt av vad intervjupersonerna svarade och hur de svarade.
På detta sätt får man en fullständig redogörelse av det som sagts i intervjun. (Bryman,
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2002). Intervjuerna tog i genomsnitt  25 minuter att  genomföra.  Transkriberingarna
skedde omgående efter intervjutillfällena så att ingenting skulle glömmas bort. 

Analys
De tre teman för intervjuguiden användes även för att sammanställa vad ansågs vara
viktigt att ta med vid sammanställningarna av transkriberingarna. För resultatet valdes
det ut fyra nya teman; 

1. Vad har personalen för kunskap?
2. Hur uppfattas elevernas drogsituation?
3. Vilken roll upplevs skolan ha?
4. Hur har arbetet utvecklas på skolan?

Det som ansågs vara lämpligast för varje tema valdes ut från transkriberingarna för att
sedan  sammanfattas.  Det  gjordes  med  hjälp  av  olika  begrepp  och  sammanhang.
Exempel på detta är kunskap, risker, drogbruk, förebyggande arbete etc.

Då detta är en hermeneutisk kvalitativ metod så var målet inte att hitta egenskaper
som  går  att  mäta,  utan  att  finna  kunskap  om  hur  företeelser  förstås  utifrån
intervjupersonernas  perspektiv  i  det  sammanhang  de  befinner  sig  i  (Starrin  &
Svensson, 1994). För att kunna analysera på bästa sätt bör man söka de utsagor och
handlingar som undersökningen vill svara, på ett systematiskt sätt. Att tolka material
kräver att grunden för dessa är tydlig och att det finns en representerad anledning till
varför något tolkas på ett visst sätt, man kan även tolka material på flera olika sätt. 

Under resultatet framkom ett mönster från de samtliga intervjuerna, vilket ledde till
tre teman under analysen; personalens kunskap om droger och nätdroger, personalen
om elevernas syn på droger samt skolans roll inom det drogförebyggande arbetet.  Det
resultat som ansågs vara relevant lades ihop under dessa teman för att sedan kopplas
ihop  med  den  tidigare  forskning  som använts  för  att  få  en  djupare  förståelse  av
intervjupersonernas utsago. 

Litteratur och källor
Litteraturen till denna studie har bland annat sökts via Luleå universitetsbibliotekets.
För att söka forskning och artiklar har sökorden droger och ungdomar, school and
drug, drugs and teenagers i överlag använts via PRIMO. Där hittades de artiklar som
använts till uppsatsen som ansågs bidra med något. Även rekommenderad litteratur
har använts.

Källkritik och felkällor
Jag har eftersträvat att få en bild över hur elevers eventuella drogbruk uppfattas på en
gymnasieskola i Norrbotten och hur skolan agerar efter detta. Då intresset för nyare
forskning  var  mest  intressant  eftersöktes  sådan.  Vid  närmare  undersökning  av
litteraturen framkom att det inte fanns forskning med en så pass specifik inriktning
mot tonåringar och gymnasieskolans drogförebyggande arbete i Sverige som jag hade
önskat, varefter jag valde artiklar som handlade med undersökningar som skedde i
andra länder men som ändå ansågs kunna tillämpas till denna studie. Även en artikel
om Sveriges drogpolitik genom åren valdes för att få ett bredare perspektiv. 

17



Etiska överväganden 
Samtliga intervjupersoner har informerats enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och
fick denna upplysning muntligt på plats innan. Etiska aspekter är viktiga framför allt i
kvalitativa undersökningar då de innefattar ett mindre antal intervjupersoner som ger
mycket av sig själva. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som följdes är;

1. Informationskravet är uppnått då intervjupersonerna är informerade om vad deras
uppgift i arbetet är får något. De har blivit informerade att deras medverkan är frivillig
och att  de  har  rätt  att  när  som helst  avsluta  sin  medverkan  ifall  de  önskar  detta.
Intervjupersonerna har även informerats om vad arbetets syfte så att de har beretts
möjlighet att avböja medverkan. 
2. Samtyckeskravet är uppnått eftersom jag erhållit deras samtycke till medverkan för
detta arbete.
3.  Intervjupersonerna har  haft  den självständiga  bestämmelserätten  att  närsomhelst
avbryta  sin  medverkan.  De  har  haft  möjlighet  att  påverka  utformningen  på
intervjuerna,  genom att  kunna påverka  var  intervjun ska  ske  samt  vilken  tid  som
passar.
4.  Intervjupersonerna har inte  påverkats  på ett  otillbörligt  sätt  när det  gäller  deras
medverkan i arbetet. Det har inte heller förekommit några beroendeställningar mellan
intervjuare och intervjupersoner (Vetenskapsrådet, 2015).

Validitet/reliabilitet
De intervjuer som genomförts gav mycket information att arbeta utifrån och i många
fall så svarades frågorna på liknande sätt av intervjupersonerna vilket kan tolkas som
att  elevernas  drogsituation  ses  på liknande  sätt  av  personalen  på  gymnasieskolan.
Beroende på hur en annan forskare skulle  tolka och analysera  intervjupersonernas
svar, skulle resultatet av undersökningen kunnat bli något annorlunda. Men då mycket
av intervjupersonernas utsagor stämde överens så kan tyda det på att resultaten skulle
bli  liknande  om  undersökningens  skulle  göras  på  nytt.  Däremot  så  var  inte  alla
intervjupersonerna nära eleverna i deras yrkesroll, det var inte heller alla som hade
någon  slags  erfarenhet  med  ungdomar  som  använder  droger.  Men  eftersom  all
personal  har  vissa  riktlinjer  och  skyldigheter  i  sitt  arbete  när  det  kommer  till
misstanke att  en elev brukar droger så tror jag att  svaren på många intervjufrågor
skulle bli ungefär desamma vid en likadan studie som de svar jag fick vid min. 

Vid  intervjuer  finns  det  alltid  en  risk  att  intervjuaren  på  något  sätt  påverkat
intervjupersonerna till att ge de svar som de tror intervjuaren vill ha, svaren kan även
bero på hur frågorna är formulerade (Bryman, 2002). Att droger är ett känsligt ämne
kan även leda till  en viss osäkerhet  från intervjupersonerna,  men då intervjun var
semistrukturerad och det ställdes relativt öppna frågor så hade intervjupersonerna stort
utrymme att anpassa sina svar. Det är svårt att avgöra om resultatet är representativt
för andra gymnasieskolor i Norrbotten eller om de som intervjuades kan representera
hela personalstyrkan på skolan. Men då svaren var lika och intervjupersonerna kom
från olika yrkesroller, så kan det finnas en viss chans för representativitet på just den
gymnasieskolan där studien utfördes.
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5. Resultat

Vad har personalen för kunskap? 
Majoriteten  av  intervjupersonerna  upplever  att  deras  kunskaper  är  av  mer  allmän
karaktär och att denna kunskap har kommit från föreläsningar och informationsdagar
där  bl.a.  Polis  och  socialtjänsten  informerat  om  hur  drogsituationen  ser  ut  i
kommunen.  De  med  mest  kunskap  om  droger  och  nätdroger  är  kuratorn,
skolpsykologen och skolsköterskan som arbetar med detta mer än övrig personal då
de  ingår  i  elevhälsan  och  arbetar  aktivt  med  elever  som  har  ett  drogbruk.  De
intervjupersoner som inte ingår i elevhälsan anger att deras kunskap kommer utifrån
vad skolans drogpolicy definierar som droger och den information som delgivits om
drogsituationen i kommunen. Skolpsykologen beskriver nätdroger följande:

Jag har väll en bild av att nätdroger är nya sammansättningar av
olika ämnen och att de är svåra att ringa in via lagstiftning för om
man förbjuder en sammansättning, drogerna består ju av flera olika
komponenter,  så  byter  man  lätt  ut  en  eller  två  av  de
beståndsdelarna och så kör man ut den istället

Samtliga  intervjupersoner  beskriver  samma problembild  med  nätdroger.  Nätdroger
upplever kuratorn som väldigt diffust och de kan tillverkas av vem som helst med vad
som helst. Hon menar att det är en suicidrisk varje gång någon använder nätdroger,
framförallt då man aldrig kan vara riktigt säker på vad drogerna innehåller:

Det finns ju ingen konsument ångerrätt.  Det kan vara vilken skit
som  helst.  Det  kan  vara  veterinärmedicin  för  hästar,  du  vet  ju
ingenting. Och det försöker vi berätta för ungdomar, att det är ju att
spela riskroulette.

Intervjupersonerna  är  alla  överens  om  att  det  farliga  med  nätdroger  är  de  är  så
lättåtkomliga och att de är svåra att dosera. Att preparaten beställs genom internet gör
att  det upplevs ske väldigt  diskret.  Läraren som har intervjuats berättar  att  hon är
medveten  om att  det  finns  vissa postkontor  utanför  centrum som mottagit  en stor
mängd omärkta kuvert där man misstänkt att droger förekommit, men att detta är ett
problem  då  man  inte  får  öppna  andras  post.  Skolsköterskan  som  arbetar  inom
elevhälsan  berättar  om  att  hon  varit  på  en  föreläsning  om  drogforskning  vilket
informerade om att befolkningen i Europa skulle ha upp till 4-5 procent högre IQ om
droger inte använts. Samtliga intervjupersoner är medvetna om att cannabis är den
vanligaste  drogen bland  ungdomar  och de  har  en  gemensam bild  av  att  cannabis
upplevs  vara en mer  säker  drog och är  mer  lättillgängligt  för  ungdomar  än andra
droger.  Skolpsykologen berättar att en risk som hon anser finns är personer som får
receptbelagd medicin för t.ex. neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, vilket
innehåller  amfetaminer.  Detta kan  skicka  fel  signaler  till  ungdomar  om att  vissa
droger  är  acceptabelt  och  umgås  personen  i  fel  kretsar  så  finns  det  risk  för  att
medicinen säljs, vilket kan vara en ytterligare ingång till ett missbruk. Hon menar att
detta är en svår situation eftersom det även finns en risk att personer som inte får
diagnoser och medicin självmedicinerar vilket lätt går över styr.
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Hur uppfattas elevernas situation?
När  det  kommer  till  ett  eventuellt  drogbruk  bland  eleverna  så  upplever  samtliga
intervjupersoner att det finns om än inte så tydligt och att det förmodligen finns ett
stort  mörkertal.  Skolpsykologen  menar  att  det  är  givet  att  unga  människor
experimenterar med antingen droger eller  alkohol och detta  märker hon genom de
samtal  som hon har  med  elever  i  sin  yrkesroll.  Elevernas  information  om droger
upplever två av intervjupersonerna kommer mycket ifrån internet, där de samlas på
olika forum för att diskutera om drogbruk vilket stärker deras tankar om att  vissa
droger är mindre farliga än andra. Skolsköterskan menar att detta kräver att samhället
informerar mer om hur droger påverkar kroppen, eftersom hon upplever att många
ungdomar  anser  att  t.ex.  cannabis  är  en  säker  drog och att  deras  kunskap om de
långsiktiga  konsekvenserna  brister.  Hon menar  att  personerna som skriver  i  dessa
forum påverkar ungdomars risktänk kring droger: 

De skriver ju inte om risker utan har ofta positiva erfarenheter och
då tror jag inte att de säger de långsiktiga riskerna. En trettioåring
skriver ju inte ”om jag inte hade rökt på så hade jag kanske varit
smartare.”

Samtliga intervjupersoner upplever att droger finns i alla socioekonomiska grupper i
samhället, vilket även avspeglas på skolan. De som ingår i elevhälsan menar även att
elever ofta är motsträviga till att tala om sitt drogbruk, vilket kan bero på att de är
rädda för att bli dömda för sina val eller för att de är så fäst vid droger att de inte vill
höra någon som talar negativt om det. Kuratorn upplever att nätdroger har gjort så att
en  helt  ny  grupp  av  ungdomar  kan  tänka  sig  att  prova  droger.  Även
rektorsadministratören instämmer och tror att det finns ett stort mörkertal, bl.a. för att
drogbruk upplevs skötas snyggare nu när droger kan beställas direkt till hemmet. Med
detta menar hon att vem som helst kan använda droger utan att det syns på dem och
att  de  inte  följer  den  stereotypiska  bilden  över  vem  som  är  en  missbrukare.
Rektorsadministratören uppfattar det även som om droger är mindre avvikande nu än
när hon var ung:

Det är mer rumsrent nu, förut var det fult att hålla på med droger
men nu är det mer coolt.

Kuratorn delar denna åsikt och menar att det förut var ett stort steg att köpa droger då
man riskerade att bli sedd, dömd och behöva byta umgängesgrupp medan det nu sker
mer i det dolda och ungdomar upplevs bli mer drogliberala. Hon menar att det inte
längre finns en specifik grupp med ungdomar som missbrukar, utan det rör alla. Detta
är något som har orsakat att hon själv har varit tvungen att ändra sitt synsätt om vad
som får unga människor att välja att bruka droger:

I mina tankar när jag var nyutbildad socionom var det att ”det finns
en problembild,  de löser detta  genom droger”. Men jag har  fått
ändra tänk för lättillgängligheten gör så att det är ungdomar som
mår bra och som inte har problem, som väljer att prova droger och
det gör att vi måste använda andra strategier.
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Att drogbruket är utbrett bland alla ungdomar håller samtliga intervjupersoner med
om. Kuratorn menar att samhället fortfarande går efter den klassiska bilden om hur en
missbrukare ser ut, att de kommer från trasiga hem och sköter sig illa i överlag, vilket
gör  att  det  ofta  hinner  gå  så  långt  att  myndigheterna  blir  inblandade  innan  man
upptäcker ett drogbruk. Läraren upplever att eleverna inte pratar lika öppet om t.ex.
cannabis i dagens läge:

Jag tror att man inte vill riskera att folk börjar prata om en. Det är
både ryktet om sig själv men sen tror jag att själva värderingen från
samhället,  det är så pass tydligt  att  man värderar cannabis som
värre än alkohol.

Varför ungdomar väljer att  testa droger tror samtliga intervjupersoner kan bero på
deras umgängeskrets vilket kan påverka dem att till ta sämre beslut. Skolpsykologen
tycker däremot att det är viktigt att betona att ungdomar kan hamna i ett drogbruk
p.g.a. hur känsligt deras belöningssystem i hjärnan är och att detta kan få någon som
bara testat en gång att fastna för droger: 

Vissa blir fast direkt därför att de känner en så stark upplevelse av
välbefinnande medan andra får nästan ett obehag av att röka hasch.
Det  gäller  även rökning också,  de flesta har väll  tjuvrökt  någon
gång och vissa blir fast direkt och andra inte.

Ungdomar upplevs av intervjupersonerna vara mer drogliberala idag, vilket kan göra
att de väljer att prova droger på privata hemmafester när de kan känna en viss press
till att testa för att deras kompisar gör det. Kuratorn menar att det även finns tecken på
att ungdomar som själv inte använder droger ändå accepterar att andra gör det. Hon
menar  att  vilka  man  umgås  med  spelar  en  avgörande  roll  eftersom  framförallt
tonåringar  är  mer  benägna  att  göra  som  deras  vänner  gör  istället  för  vad  deras
föräldrar säger. De intervjupersoner som ingår i elevhälsan menar alla att ungdomar
ofta har ett korttidstänk vilket gör att de kan använda något i syfte att koppla av utan
att tänka på konsekvenserna. Skolsköterskan menar att risken är stor att ungdomar
använder droger på privata fester där det inte finns någon vuxen närvarande och att
dessa  hemmafester  upplevs  förekomma ofta,  vilket  hon tror  kan bero på  att  det  i
dagens läge inte finns någon ungdomsgård i kommunen.

Läraren uppfattar att det finns en skillnad i acceptansen mot droger idag jämfört med
när hon var ung. Hon menar att förut så var åsikterna att antingen så var alla droger
acceptabla eller  så var ingen det,  medan det idag verkar finnas en skala där vissa
droger är okej och andra inte är det. Hon berättar att de ämnen hon undervisar i ofta
tar upp ämnen som etik och värderingar, vilket ofta leder till debatter om alkohol och
droger. Hon anger att många av eleverna är duktiga debattörer men att det märks att
det finns en samhällsvärdering om alkohol vilket gör att unga inte tycker att det finns
så många risker kring att dricka. Hon menar att detta beror på att barn och unga gör
som vuxna  i  deras  omgivning  gör  och  inte  som de  säger.  Genom diskussioner  i
klassen så upplever  läraren  att  elever  generellt  har  mer  kunskap om alkohol  som
berusningsmedel än droger. Hon berättar det kan hända att någon elever argumenterar
för att t.ex. cannabis borde legaliseras i Sverige eftersom det är lagligt i vissa andra
länder, men ofta så brukar andra elever argumentera emot detta för att visa att det inte
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är en åsikt som majoriteten av klassen delar. Läraren upplever att eleverna är mycket
mer källkritiska nu än tidigare år vilket har gjort att vissa argument som hon kunde
höra från elever för tio år sedan inte håller idag, vilket hon menar är tack vare all
information som finns tillgängligt  på internet.  Hon tror  att  hur drogliberal  man är
beror på om man har testat någon drog själv och vad upplevelsen var, men även vilka
man umgås med: 

Jag  tänker  att  erfarenheten  med  att  ha  provat  bestämmer
referensramen. I klasserna pratar vi mycket om vad som anses vara
normalt, att vissa kompisgäng kan tycka att vissa saker är normala
jämfört med andra. Så tror man att det är normal och att alla gör
det. Världen blir utifrån de du umgås med.

En annan anledning till drogbruk som studie- och yrkesvägledaren tar upp är att han
upplever  att  många  unga  människor  har  prestationsångest,  t.ex.  över  studier,  och
menar att det kan locka till att använda droger som får dem att hålla sig vakna för att
studera bättre. Han tror att ens mående påverkar om man väljer att testa droger, på
samma sätt  som han menar  att  vissa kan vända sig till  alkohol  för  att  må  bättre.
Rektorsadministratören menar att börja gymnasiet är en viss risk för ungdomar, som i
kombination med brist på kunskap kan leda till att man börjar med droger: 

Det är blir nya konstellationer. Det har funnits en viss trygghet med
de som man går på högstadiet med, så när man börjar på gymnasiet
blir  det  helt  andra  grupper.  Många  ungdomar  börjar  kanske
fundera över “vem är jag” och “vad är min identitet”, vilket kan
leda till att de hamnar i fel gäng. 

En anledning till ungdomars upplevda drogliberalism och brist på risktänk kan bero
på  att  media  påverkar  dem  till  att  testa  droger,  enligt  samtliga  intervjupersoner.
Skolpsykologen menar att samhället har förändrat synen på droger, vilket kan ha skett
genom internet, filmer och att ungdomar reser mer nuförtiden i länder där man har en
annorlunda  syn  på  droger  och  alkohol  jämfört  med  Sverige.  Även  studie-  och
yrkesvägledaren tror att media kan påverka ungdomar att använda droger då det ofta
förskönas i filmer och musik, men han menar samtidigt att många filmer tar upp de
negativa  effekterna  med  droger  vilket  kan  ge  ett  avskräckande  intryck  på  unga
människor.  Rektorsadministratören  upplever  att  många ungdomar  tycker  att  det  är
“coolt” att använda droger då t.ex. filmer från USA ofta beskriver att dricka alkohol
och köra bil  som något  roligt  eller  tidningar  som berättar  om kändisar  som röker
cannabis.  Även  sociala  medier  upplevs  ha  en  viss  påverkan  då  många  ungdomar
spenderar  sin  tid  där,  t.ex.  så  menar  både  kuratorn  och läraren  att  framgångsrika
människor som går ut med att de använder droger i syfte för att bli mer kreativa eller
må bra,  kan påverka hur ungdomar ser på vissa droger.  Kuratorn menar  att  dessa
personer agerar som hantlangare i första ledet för droger, speciellt med tanke på att
många ungdomar kämpar mycket med stress och söker sätt att få koppla av. Läraren
menar att medias påverkan är tydlig i andra områden som kroppsideal och politisk
hållning, så det borde stämma att det även påverkar synen på droger.

I arbetet med elever som använder droger så kommer det ofta upp en del diskussioner
kring  risker  och  konsekvenser.  Alla  intervjupersoner  upplever  att  vissa  elever  är

22



välinformerade om droger och ofta kan försöka rättfärdiga bruk av droger, även om de
själva inte medger till något. Skolpsykologen berättar att vissa elever som hon möter
argumenterar om att alkohol är en större risk än cannabis då det skadar hjärnan och
innebär ett fysiskt beroende. Detta är ett argument som skolpsykologen kan förstå,
men hon menar att även om alkohol innebär en viss risk så är det så djupt rotat i vår
kultur att det är svårt att kontrollera:

Tydligen så har vi människor, och vi ska inte underskatta den, ett
behov av flykt och då ingår olika droger som ett hjälpmedel.

Hon uppger att det är sällan en elev pratar rättfram om sitt eventuella drogbruk, men
att märks på sättet de pratar att det har kommit i kontakt med droger på något sätt.
Hon upplever att dessa elever ofta är väldigt pålästa om droger och har argument om
vad fördelarna är med t.ex. cannabis. Även studie-och yrkesvägledaren har lagt märke
till att det förekommer diskussioner om att cannabis kan användas i medicinskt bruk,
vilket kan göra att det känns som en säker drog. Detta argument är något han kan
förstå, men han anser att inga droger någonsin är bra.

När  det  kommer  till  nätdroger  så  berättar  kuratorn  att  det  händer  att  vissa  elever
hävdar att det är okej att bruka nätdroger då de kan vara lagliga, men hon menar att
bara för att det är lagligt så betyder det inte att det är ofarligt:

Man hör ju ofta att de kan säga på möten att ”mamma när du hade
ont i ryggen så fick du ju starka tabletter och det här är samma
sak”. De är skickliga på att argumentera men jag tänker det är ju
hela tiden är riskbedömning.

Vilken roll upplevs skolan ha? 
Skolans roll i det drogförebyggande arbetet anses vara att informera elever om risker
men även att involvera föräldrar. Skolpsykologen berättar att inom elevhälsan så finns
det en medvetenhet om att droger alltid är närvarande, även om det varierar i hur
mycket det märks av. Det har hänt att vissa elever har avslöjats då polisen kommer då
och då till skolan med knarkhundar och hittar droger i deras skåp. Det skolan gör för
att förebygga detta är att dela ut enkäter till eleverna, som skrivs anonymt, i ett försök
att  upptäcka  trender.  Skolpsykologen  menar  att  skolan  måste  identifiera  de  som
brukar,  var på skolan det sker och i  vilka klasser men även tydligt  informera  om
skolans drogpolicy och att det inte är ett acceptabelt beteende. 

Skolsköterskan berättar att det känns i överlag som att det är lugnare på skolan nu
jämfört  med  tidigare  år  då  man  hade  en  del  problem med  misstänkt  langning  på
skolan, hon upplever även att det pratas om droger på ett annat sätt bland ungdomar.
Hon menar att skolans roll är att ge eleverna rätt information och att försöka få dem
att göra något mer produktivt på sin fritid, vilket hon menar att hälsosamtal påverkar
dem till. T.ex. så berättar skolsköterskan att de arbetar mycket för att få ungdomar att
träna  på  fritiden  som en hälsosam sysselsättning.  Även det  att  skolan  har  arbetat
mycket  med  att  få  bort  rökningen  på  skolområdet,  vilket  hon  anger  var  ett  stort
problem tidigare, har skickat signaler om vad som är ett acceptabelt beteende och inte.
När det kommer till  elevers drogbruk, så upplever skolsköterskan att  det kan vara
svårt  att  samtala  med  elever  och föräldrar  om risker.  De informationskvällar  som
finns till föräldrars förfogande upplever hon vara till stor hjälp när det kommer till att
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få föräldrar mer medvetna om risker med drogbruk men också hur läget ser ut på
själva skolan och i samhället i överlag. 

Det skolan gör bra är att elever som upptäcks använda droger får ofta en andra chans
att  fortsätta  sina  studier,  menar  studie-och  yrkesvägledaren.  Han  är  själv  av
uppfattningen att skolan behandlar ungdomar som har använt droger på ett bra sätt,
genom att de får fortsätta ta prover då och då även fast drogerna har gått ur kroppen.
Att vara drogpåverkad på skolan upplever han som en stor risk, främst för de elever
som går praktiska program:

Jag menar det är ju nog tuffa maskiner om man inte är påverkad,
men är man drogpåverkad så tror jag att det är ännu värre. Så det
är nog första åtgärden om man skulle upptäcka någon, att då får de
inte vara i verkstaden under tiden man har droger i blodet eller i
kroppen om vi nu gör tester på dem.

Studie- och yrkesvägledaren tycker att det känns bra att skolan har som mål att hjälpa
eleverna och inte relegera dem direkt ett drogbruk upptäcks. Han berättar att om han
får misstanke om att en elev använder droger då tar han först upp det med den berörda
kuratorn  eftersom den  personen  är  mest  insatt  i  dessa  ärenden,  sedan  involveras
elevhälsan som gör de personer som bör veta om detta medvetna om läget. Skolans
roll i det förebyggande arbetet menar han är att elevhälsan ska förebygga och försöka
förbättra måendet bland eleverna i överlag. Han menar att man inte bara ska förbättra
saker när det är dåligt, utan att detta ska vara en ständigt pågående process med en
förhoppning om att förebygga så att ingen elev någonsin ska må dåligt. 

Kuratorn stämmer in om detta och menar att skolan har en väldigt viktigt roll i det
förebyggande arbetet. Hon berättar vidare att det ingår i lärarnas uppgift att i vissa
ämnen prata om alkohol, narkotika och tobak. Detta sker på en informationsnivå som
kompletteras  med  en  agerande  nivå  där  skolans  handlingsplan  ingår.  Kuratorerna
försöker medvetenhetsgöra personal och föräldrar om riskerna med droger, även hitta
alternativ om hur man ska jobba med detta. Hon upplever själv att det finns en väldigt
hög grad av medvetenhet kring droger på skolan bland personalen. Detta är viktigt då
kuratorerna är väldigt beroende av att andra ger dem signaler, t.ex. att mentorer eller
lärare uttrycker en oro kring en elev som beter sig annorlunda på olika sätt, vilket gör
att kuratorerna kan börja undersöka och se vad det kan bero på. Vidare berättar hon att
det första som händer när det signaleras att det finns oro kring en viss elev, är att titta
på hur deras frånvaro ser ut då det ofta är ett tydligt tecken samt deras skolarbete.
Därefter tar hon råd av kollegor och rektor och när hon känner att hon har tillräckligt
mycket information så bjuder hon och rektorn in föräldrarna och eleven på ett s.k.
orossamtal.  Där är rektorns roll att hålla i mötet medan hon själv, i egenskap som
kurator,  ska hjälpa eleven när de delar  med sig av sina misstankar  om att  eleven
missbrukar. Är det misstanke om ett långvarigt missbruk så kan även socialtjänsten
kopplas in. Därefter så erbjuds eleven att gå på urinprov och en handlingsplan görs
upp. Kuratorn berättar att vissa elever erkänner sina felsteg direkt medan andra nekar
till  misstankarna och det är där, menar hon, som föräldrar är en avgörande faktor.
Kuratorn menar även att det ofta visar sig med tiden om det rör sig om ett missbruk
eller inte, då tonåringar som använder droger sällan får ihop det med skolarbetet.
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Läraren berättar att om en elev berättar om sitt eget missbruk eller är orolig för någon
annan, så är hon trygg i vad som ska göras i den situationen. Hon berättar att det finns
ett maskineri inom skolan som dras igång och där alla vet vilken roll de har och vad
som ska göras, tack vare skolans handlingsplan. En fördel med elevhälsan är att hon, i
sin yrkesroll som lärare, inte behöver involvera sig mer än att larma om de misstankar
som finns och ta en första kontakt med hemmet. Detta betyder att hon inte behöver
bära på ansvaret själv samt att det finns vissa som är mer kompetenta inom området
vilket gör att eleven hamnar i trygga händer och får bästa möjliga hjälp genom skolan.
Rektorsadministratören håller med om detta och anger att hon sällan kommer i direkt
kontakt med elever som brukar droger, men att det finns en direkt rutin om vad som
bör ske ifall  det  händer.  Hon menar  att  skolans roll  i  det förebyggande arbetet  är
viktigt när det kommer till att visa att droger inte accepterat. Detta sker genom skicka
ut  signaler  som att  t.ex.  förbjuda  rökning  på  skolområdet  och  att  polisen  brukar
komma till skolan med knarkhundar.

Hur har arbetet på skolan utvecklats?
Skolsköterskan berättar att de varje år kallar årskurs ettorna till deras kontor för att
svara på enkäter,  vilket sker frivilligt.  Enkäten berör ämnen som alkohol, rökning,
narkotika  m.fl.  Beroende  på  elevens  svar  så  diskuterar  de  utifrån  detta  och  hon
upplever att många av eleverna inte vet något om riskerna kring ett drogbruk utan de
fokuserar på de positiva aspekterna, t.ex. att man inte blir bakfull som man blir av
alkohol.  Skolsköterskan känner att  det är  viktigt  att  hon tar upp och förklarar  hur
droger påverkar hjärnan och vilka de konsekvenserna kan bli om de åker fast för ett
narkotikabruk.  Hon berättar  att  eleverna  inte  reflekterar  över  de  negativa  med  ett
drogbruk:

De tror  sig  vara odödliga  och de kan inte  tänka i  förväg så de
glömmer  att  de  ska  ut  och  konkurrera  på  en  ganska  tuff
arbetsmarknad där det drogtestas. Det kan vi ha som argument för
att  man  inte  ska  ge  sig  in  i  drogbranschen:  ”hur  ska  du  klara
drogtesten när du är ute och jobbar?”

Skolsköterskan  menar  att  de  handlingsplaner  och  procedurer  som  finns  när  det
upptäcks eller misstänks finnas ett drogbruk fungerar bra men hon önskar att det fanns
ett annorlunda sätt att få ut information om risker till  elever då hon anser att detta
brister. Även studie- och yrkesvägledaren upplever att skolan gör ett bra jobb, men att
det finns alltid utrymme för förbättring, t.ex. att öka kunskapen om risker med droger
bland eleverna.

En sak som skolpsykologen upplever att det borde pratas mer om är de preparat som
kan tas på gymmet i samband med träning. Hon menar att det inte är en drog i sig,
men det är olika kemiska preparat för att bygga muskler och kan innebära bieffekter
som folk inte riktigt förväntar sig. Det kan t.ex. uttrycka sig genom aggressivitet och
det kan även påverka den psykiska hälsan långt efteråt, vilket gör att skolpsykologen
associerar  det  med  droger.  Hon  menar  att  dessa  preparat  befinner  sig  i  ett  slags
gränsland om vad som är tillåtet och inte. Kuratorn som ingår i elevhälsan berättar att
hon och hennes kollegor försöker hålla sig informerade om droger, bl.a. med hjälp av
polis  som kommer  till  skolan  och berättar  om vilka  trender  som syns.  Även hon
upplever att eleverna på skolan inte har någon insikt om riskerna kring droger. Hon
berättar att de under åren har försökt hitta olika sätt att arbeta med detta och att de
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förut bjöd in f.d. missbrukare som fick föreläsa för eleverna om sina erfarenheter för
att öka medvetenheten kring riskerna. Hon berättar däremot att forskning har visat att
detta kan ge motsatt effekt och att det istället kan uppmuntra till missbruk:

Det står någon person som säger att ”jag har rökt heroin i 25 år,
gör inte  som mig” så ser de jättefräscha ut.  Då tänker  eleverna
”jaha okej, men kanske ändå”. Det sätter igång konstiga tankar så
vi har lagt ner allt det där.

Istället  så  berättar  kuratorn  att  de  riktar  in  sig  på  att  hjälpa  föräldrar  att  bli  mer
välinformerade om droger och om hur de ska argumentera och agera konkret om det
finns misstanke att deras barn använder droger. Detta sker genom t.ex. föräldramöten
för alla föräldrar som har barn i årkurs ett där polisen bjuds in och får berätta om hur
det ser ut och kuratorerna själva får berätta om hur de jobbar. Hon upplever att detta
har gjort så att det har blivit vanligare att föräldrar ringer och rådfrågar dem. Kuratorn
är i överlag nöjd med gymnasieskolan insats i det förebyggande arbetet, men menar
att  det  skulle  behövas  arbetas  mer  med  detta  på  högstadiet.  Detta  eftersom  hon
upplever att ungdomar i gymnasieåldern ofta har sina åsikter och värderingar “klara”,
medan  de  yngre  fortfarande  går  att  påverka  i  deras  tänk  kring  både  alkohol  och
droger:

När de går här så har vi valt att jobba på ett annat sätt, vi är mer
agerande i direkta situationer och på att öka föräldrars kunskap om
hur det ser ut i den här kommunen, vad de ska se upp för, vad de
kan göra och hur vi ska hjälpas åt. Det låter enkelt när jag säger
det men det har tagit tid att få ihop det, vad vi ska göra och inte
göra. Så vi skulle önska att det var mera aktivt attitydarbete i lägre
åldrar på olika skolor”.

Läraren berättar att det har varit incidenter på skolan vilket gjort att hon är medveten
om att det finns ett visst drogbruk, bl.a. så berättar hon om ett tillfälle då två elever
hittade en påse med en haschkaka på skolparkeringen. Det har även funnits fall där
vissa  elever  upptäckts  vara  påverkade  eller  inneha  narkotika.  För  att  få  bukt  på
drogsituationen i skolan tror hon att det är viktigt att jobba med frågan i alla ämnen på
ett återkommande sätt för att visa att det alltid är aktuellt. Läraren skulle önska att de
fick mer utbildning om nätdroger då det är ett ständigt förändrande område och där
det finns risk att de hamnar efter och inte kommer kunna förstå elever som pratar om
detta. Hon berättar att det finns en risk för att man glömmer bort att uppmärksamma
tecken på ett drogbruk när det har varit lugnt på skolan ett tag och detta är även det ett
skäl till att kontinuerlig utbildning för personal är viktig:

Helst skulle jag ju se att det fanns i rutinerna att man får det där 
uppfräschat varje år och dessutom så har vi ny personal varje år så 
alla borde ju få samma grund. Vi hänger absolut inte med som det 
ser ut nu.
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6. Analys

Detta avsnitt  kommer att analysera resultatet  utifrån de frågeställningar som ställts
och förstås genom den tidigare forskning som nämnts.

Personalens kunskaper om droger och nätdroger
Av  de  personer  som  intervjuades  var  kuratorn,  skolsköterskan,  studie-och
yrkesvägledaren  samt  skolpsykologen  med  i  elevhälsan.  Det  innebär  att  de  i  sin
yrkesroll  har  en  större  chans  att  stöta  på  elever  med  ett  drogbruk,  jämfört  med
rektorsadministratören och läraren. De som är med i elevhälsan har på så sätt en mer
djupgående kunskap om droger, framförallt kuratorn som är den som främst jobbar
med utsatta  elever.  De övriga uppgav att  deras kunskap varierar,  men majoriteten
ansåg  att  den  håller  en  allmän  nivå  och  att  deras  kunskap  kommer  utifrån  den
information som Polisen delgett dem och det som går att läsa i tidningar. I artikeln av
Tupper (2007) diskuterar han huruvida lärare kan förberedas på de diskussioner som
kan  förekomma  med  elever  gällande  droger.  Detta  då  förbud  mot  droger  idag
ifrågasätts på en internationell politisk nivå där vissa länder väljer att helt eller delvis
legalisera  vissa  droger,  men  även  då  droger  syns  i  vardagen  på  ett  annat  sätt  än
tidigare på grund av de möjligheter till droghandel som internet skapat. I dagens IT
samhälle har tillgången till droger aldrig varit så enkelt, vilket ger grund för en helt ny
diskussion  om  droger  då  de  inte  längre  säljs  endast  på  gatan.  Försäljningen  av
nätdroger har ökat de senaste åren och intervjupersonerna är medvetna om detta, de
har  även  en  insikt  i  problemen  med  lagstiftningen  kring  nätdroger.  Flera  av
intervjupersonerna i denna fallstudie uppgav att det känns som om ett drogbruk är mer
diskret idag då man beställer preparaten direkt till sitt hem vilket gör att få människor
behöver få reda på detta då det inte krävs att man söker upp en langare vilket minskar
chanserna  för  upptäckt.  Enligt  en  intervjupersons  egen utsago så är  kuverten  ofta
omärkta  vilket  kan  minska  att  drogerna  upptäcks  även för  de  ungdomar  som bor
hemma.

Tupper  (2007)  menar  att  användandet  av  droger  är  en  verklighet  i  det  moderna
samhället som inte kan ignoreras. Han menar att lärare borde utbilda sina elever på ett
ärligt sätt kring droger, vilket betyder att man även inkluderar fördelarna med vissa
droger och inte bara nackdelarna. Hur detta borde ske beror på om man vill verka
förebyggande eller utbildande, men Tupper menar att det viktigaste är att man talar
med eleverna på ett trovärdigt sätt kring drogbruk. För att göra detta krävs däremot att
personalen  är  väl  insatt  i  vad  det  finns  för  slags  droger  men  även  vad  de  olika
preparaten innebär, framförallt då många elever upplevs vara mer drogliberala vilket
kan innebära att de är mer pålästa, enligt intervjupersonernas utsago. Uppfattning från
resultatet är att om personalens kunskaper skulle behöva utökas så att de kan diskutera
med elever på ett sätt som är informativ, och detta betonar Tupper är viktigt då lärare
kan lämna över ansvaret till professionella om lärarna själva inte har någon kunskap
inom  ämnet.  Detta  är  problematisk  då  det  systematiska  värdet  som  Polisen  som
myndighet representerar blir underminerat av deras auktoritet och trovärdighet. Även
McCormack (2013) diskuterar kring detta, och hon menar att skolor har ett bra tillfälle
att använda sig av hälsoutbildningar som agerar förebyggande. I hennes undersökning
visade det sig att majoriteten av lärare anser att det är viktigt att agera förebyggande
mot droger, precis som intervjupersonerna i denna fallstudie. McCormacks resultat
visade att hur nöjda lärare var med deras skola påverkades mycket av hur skolans
drogpolicy och handlingsplan implementerades, framförallt om dessa var förstådda av
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lärarna på ett effektivt sätt. De intervjupersoner som användes i denna fallstudie hade
alla olika yrkesroller, men samtliga var nöjda och förstådda med hur deras skolas
drogpolicy såg ut och hur den användes på ett praktiskt sätt. De ansåg alla att skolans
förebyggande arbete skedde på ett  tillfredsställande sätt  och det fanns få saker de
kunde se borde ändras, annat än mer information om risker till elever och en mer
regelbunden utbildning inom droger för personalen. 

Personalen om elevernas syn på droger
Samtliga intervjupersoner menar att det finns ett mörkertal kring hur många elever
som har ett drogbruk. De menar att detta också återfinns inom alla samhällsklasser.
De som i sin yrkesroll ofta pratar med elever menar att de är få som är öppna med sina
åsikter gällande droger då det upplevs finnas mycket stigmatisering kring detta. Det
kan bero på att eleverna är rädda för att bli dömda eller för att man vet att majoriteten
av  samhället  ser  på  droger  på  ett  negativt  sätt.  Resultatet  visar  att  en  del
intervjupersoner upplever att nätdroger har gjort så att ungdomar som tidigare aldrig
skulle tänka sig att prova droger, nu har öppnat sig för den möjligheten då det sker på
ett mer diskret sätt. Att ungdomar testar droger anses kunna bero på vad media ger för
bild av droganvändande, umgängeskrets, hälsotillstånd m.m. Detta kan förstås utifrån
Parker (2002). Genom att ett visst beteende blir mer accepterat av människor som inte
delar det beteendet så ökar chansen för normalisering. I detta fall skulle det innebära
att det blir mer accepterat för människor att bruka droger, även om antalet brukare
inte  nödvändigtvis  måste  öka.  Detta  leder  i  längden  till  en  social  anpassning  av
förnuftig droganvändning där kunskaperna och attityder bland de som testat droger
och de som inte gjort det inte skiljer sig åt. 

Parker m.fl.  menade att  droger är ett  komplicerat  område eftersom ungdomar ofta
ändrar sina åsikter över tiden och även om de har en negativ attityd om en social vana
så kan de ändå välja att  fortsätta  med detta,  t.ex.  som rökning och oskyddat  sex.
Ungdomars  föränderliga  åsikter  kan  även  påverka  deras  risktänk  och  genom
intervjupersonerna utsagor så upplevs elevernas risktänk vara kortsiktigt och de tror
att det kan leda till att eleverna startar ett drogbruk för att de inte är medvetna om
konsekvenserna. Under intervjuerna kom det även fram att det finns en uppfattning
om att vissa droger, t.ex. cannabis, ska ha blivit mer accepterat även bland eleverna
och  även  bland  de  som  själva  inte  använder  drogen.  Ett  av  kriterierna  för
normalisering innebär att det måste finnas en ökad tillgänglighet, t.ex. genom internet.
Intervjupersonerna angav även att  de tror att  många ungdomar testar droger då de
umgås med vänner som gör detta, vilken kan påverka dem. En intervjuperson menar
att ungdomar i gymnasieåldern ofta gör som deras vänner gör och inte vad föräldrar
säger åt dem. Samtliga intervjupersoner är medvetna om att tillgängligheten till droger
kan  öka  genom  vänskapskretsar  men  även  genom  internet.  Två  intervjupersoner
menar att ungdomar som testar droger upplevs söka information om detta på internet
via olika forum och anses vara problematiskt då de menar att diskussionerna forum
kan ge ensidig bild av konsekvenserna med ett drogbruk. 

Generellt så verkar eleverna veta mer om alkohol som berusningsmedel än droger,
enligt  intervjupersonerna.  En av intervjupersonerna menar  att  det är  för att  många
vuxna dricker och att ungdomarna ser detta, vilket gör att eleverna uppfattas diskutera
mer om alkohol än droger vilket kan leda till en slags normalisering. Enligt Parker
m.fl.  så  är  ett  kriterium  för  normalisering  att  det  ska  finnas  en  sorts  kulturell
anpassning och att vanan ska ses som utbrett neutralt i samhället, vilket kan stämma
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in på alkohol då det är ett socialt accepterat beteende. Enligt en intervjuperson så kan
elever  ofta  jämföra  cannabis  med  alkohol  och  mena  att  det  är  jämställt  när  det
kommer till risker, vilket intervjupersonen menar är svårt att kontra då alkohol är så
djupt rotat i den svenska kulturen. Den kulturella anpassning för ett drogbruk visas
genom beskrivningen av droganvändning som sker genom media men även hierarkin
bland vilka droger som anses vara mest farliga. Resultatet från denna fallstudie visar
att uppfattningen bland intervjupersonerna är att  droger ses som mindre avvikande
och mer acceptabelt bland ungdomar nu än tidigare, att det förut var antingen “ja”
eller “nej” till alla droger, medan det nu uppfattas finnas en skala där vissa droger är
mer accepterat än andra. Steget till att köpa droger är mindre nu än tidigare då internet
gör att man inte behöver riskera att möta upp någon och bli sedd. Det finns även en
uppfattning om att droganvändning sker på privata fester och att umgänget därför blir
en viktig faktor om en ungdom väljer att testa droger. Att det sker på privata fester
utan  tillsyn  av  vuxna menar  intervjupersonerna  kan  leda  till  att  ett  drogbruk inte
upptäcks förrän det har gått väldigt långt.  

En annan uppfattning som kommer fram genom resultatet av fallstudien är att media
kan  påverka  ungdomar  till  att  testa  droger,  t.ex.  genom  filmer  och  musik.
Intervjupersonerna menar att filmer och media kan försköna ett drogbruk på ett sätt
som påverkar ungdomars syn på detta, även sociala medier kan ha en viss påverkan då
framgångsrika människor är öppna med deras eget drogbruk och detta kan inspirera
unga  människor.  Parker  m.fl.  (2002)  menar  att  det  är  svårt  att  avgöra  hur  stor
omfattningen  av  droganvändningen  är  kulturellt  anpassat  i  samhället  och  att
droganvändning av kändisar, som skådespelare och artister, beskrivs ofta neutralt, via
till exempel tv serier och media. Dock finns det inga tecken för att detta ska ha blivit
helt  normaliserat,  då  kravet  för  att  detta  beteende  ska  kunna  normaliseras  enligt
Parker m.fl. är att även av föräldrar och ledande auktoriteter ska acceptera detta. 

Skolans roll inom det drogförebyggande arbetet
Att drogbruket är utbrett bland alla ungdomar håller samtliga intervjupersoner med
om, men det finns även en uppfattning om att samhället fortfarande håller sig till den
klassiska  bilden  av  hur  en  missbrukare  ser  ut  och  att  detta  gör  att  man  inte
uppmärksammar  signaler  som  kan  tyda  på  ett  drogbruk.  McCormack  (2013)
diskuterar  kring detta  och menar  att  alla  skolor måste  utveckla,  implementera och
tillämpa  en  drogpolicy  där  rekommendationer,  processer  och  procedurer  finns
skrivna. Både lärare och elever bör vara förstådda med vad som förväntas från dem.
De personer som intervjuades i denna fallstudie upplevs vara säkra över vilken deras
roll är när det kommer till det förbyggande arbetet, även vad som krävs av dem om ett
drogbruk skulle upptäckas. Det finns en gemensam känsla av att det krävs samarbete
mellan de olika yrkesrollerna för att kunna upptäcka en elevs drogbruk i tid. Det ingår
i lärarnas uppgift att i vissa ämnen prata om alkohol, narkotika och tobak vilket sker
på  en  informationsnivå  som  kompletteras  med  en  agerande  nivå  där  skolans
handlingsplan ingår. Trots detta så det fram en åsikt om att skolan borde informera
eleverna  om  risker  med  drogbruk,  framförallt  cannabis  och  nätdroger,  då  detta
upplevdes  saknas  brista  hos  eleverna.  De  har  tidigare  haft  föreläsningar  av  f.d.
missbrukare för att informera om risker, men detta tenderade att ge fel signaler då
föreläsaren sysslat med tyngre droger och det kunde ge vissa elever tankar om att de
kan bör undvika tyngre droger, men fortfarande bruka cannabis som upplevs vara en
säkrare drog med färre konsekvenser. Att informera om risker kring droger har visat
sig ge en stor påverkan på elevers drogvanor enligt studien av Evans-Whipp, Plenty,
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Catalano,  Herrenkohl  och Toumbouro  (2015).  Enligt  deras studie så var elevernas
marijuanaanvändning mindre trolig i skolor där eleverna fick lära sig om farorna med
marijuana  och om hur  skolans  drogpolicy implementeras.  Studien  visade  även att
elever som informeras om farorna reducerade chansen med att fortsätta sitt bruk med
50 procent. Denna fallstudie som gjorts på en gymnasieskola i Norrbotten visar på
uppfattningen om att det drogförebyggande arbetet anses vara att informera elever om
risker men även att involvera föräldrar genom informationskvällar. Skolan försöker
även upptäcka nya trender bland elever genom anonyma enkäter och tydligt informera
om skolans drogpolicy. Skolan har även arbetat mycket med att få bort rökningen på
skolområdet för att på så sätt skicka signaler om vad som är ett acceptabelt beteende
och inte. Skolans handlingsplan går ut på att informera den berörda kuratorn, rektorn
och föräldrarna  som ett  första  steg  när  ett  drogbruk upptäcks.  Studien  av  Evans-
Whipp  m.fl.  menar  att  tydliga  och  konsekventa  drogpolicys  är  viktigast  när  det
kommer till att arbeta förebyggande av ett mot marijuanabruk, men att det finns en
viss problematik kring hur det bör utformas. 

En  drogpolicy  som  har  avstängning  som  konsekvens  kan  peka  ut  en  elev  som
avvikare och få denna att bruka marijuana ännu mer, men enligt intervjupersonerna i
denna fallstudie så är avstängning en sista lösning på gymnasieskolan i Norrbotten
och att de i första hand fokuserar på att upprätta en handlingsplan så att detta kan
undvikas vilket upplevs ge bra resultat.

Artikeln  av  Roumeliotis  (2014)  menar  att  de  av  politiker  initierade  förebyggande
arbete  riktas  mot  det  individuella  beteendet.  Han  menar  att  detta  visar  att
formuleringen  av  problematiken  inte  baserades  på  kunskap  om  ojämlikhet  och
orättvisa, utan på ideologiska föreställningar. Då intervjupersonerna i denna fallstudie
har uttryckt att det finns en medvetenhet om att drogbruket är utbrett och inte följer
den  klassiska  bilden  av  en  missbrukare  ökar  chansen  för  att  de  förebyggande
åtgärderna  som skolan  drogpolicy  innehar  ska  ge  positiva  effekter.  Det  var  dock
många som önskade en ökad information till  elever gällande risker, då mycket  av
diskussionerna i klassen tenderade att fokusera mot alkohol. En intervjuperson i denna
fallstudie menade att samhället värderar alkohol på ett annorlunda sätt vilket gör att
diskussioner kring detta prioriteras mer. Roumeliotis (2014) menar att politiken nu för
tiden vill hitta effektiva förebyggande metoder och har blivit mer teknisk, vilket har
lett drogproblematiken bort från politiken till  att överlåta ansvaret till  experter. Att
den offentliga debatten om droger har minskat som följd av politikens agerande kan
förklara varför vissa intervjupersoner i denna fallstudie upplever att diskussioner om
narkotika och alkohol med elever tenderar att fokusera mer kring alkohol.
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7. Diskussion 

Artiklarna till denna uppsats har berört normalisering, drogförebyggande arbete och
åtgärder. De har visat att drogpolicys bör vara tydliga, information lättillgänglig för
personal och att  det bör finnas en viss grundförståelse hos dem för hur samhället
utvecklas.  Nätdroger  är  ett  område  som  är  relativt  nytt  och  föränderligt,  både
preparaten i sig och hur de är tillgängliga, genom att man kan beställa hem dem över
internet istället för att behöva möta och köpa droger av en langare. Det finns en viss
brist på kunskap om risker när det kommer till vissa droger, främst cannabis. Denna
uppfattning framgår av intervjupersonerna och det finns en viss gemensam känsla hos
personalen av att inte hänga med i utvecklingen.

Personalens kunskap upplevs vara av mer allmän karaktär och de som har en mer
djupgående kunskap fokuserar mer på hur man arbetar med elever som upptäcks ha
ett visst drogbruk än en kunskap om droger i sig. Tupper (2007) menar att man borde
utbilda unga människor på ett trovärdigt och ärligt sätt om riskerna och fördelarna
med användningen av psykoaktiva substanser då han menar att detta är, historiskt och
internationellt sett, en etablerad del av människans kulturella miljö. Utbildningen kan
fokusera på avhållsamhet, säkert användande eller en historisk och kulturell kunskap,
men någon form bör implementeras i skolutbildningen. Att införa en sådan utbildning
kan däremot vara problematiskt, då det enligt Roumeliotis (2014) menar att droger
inte  är  ett  politisk prioriterat  område i  Sverige  eftersom  det  förebyggande  arbetet
hanteras av system som utvärderar drogförebyggande på ett sätt som inte blandar in
politik. Han menar att drogförebyggande arbete påverkas av sättet som samhället är
styrt på, vilket bör avspegla sig även inom skolan när det kommer till betoningen av
vad som orsakar ett drogbruk. Intervjupersonerna i denna fallstudie hade flera olika
idéer om vad som kan orsaka ett drogbruk, bl.a. umgängeskretsen och yttre påverkan
från media. En intervjuperson uppgav att hennes synsätt har förändrats, från en tanke
om att ett drogbruk beror på hemmamiljön till att det kan vara vem som helst som
väljer att bruka droger. Detta är en intressant tanke då det länge har funnits en bild
över vem som missbrukar och det kan göra att man missar ungdomar som befinner sig
i ett drogbruk eller i riskzonen för ett.

Intervjupersonerna tar även upp att det finns en känsla av att nätdroger ska ha utökat
möjligheterna  för  ungdomar  att  bruka  droger,  även  de  som tidigare  aldrig  skulle
kunna tänka sig att göra det. Att kunna öppna upp för tanken att ett missbruk inte syns
och  inte  kan  specificeras  till  en  viss  grupp  är,  ur  ett  sociologiskt  perspektiv,  en
intressant  tanke då  det  innebär  att  fånga  upp ungdomar  som brukar  droger  är  än
svårare. Om man inte kan gissa sig till vem som missbrukar utifrån yttre faktorer, var
bör då fokus läggas på? Det visar sig genom resultatet av fallstudien att skolan valt att
lägga  fokus  på  föräldrar  för  att  på  så  sätt  kunna  öka  medvetenheten  kring  vilka
signaler som kan finnas vid ett drogbruk. 

McCormack (2013) anger att det är viktigt att identifiera faktorer rörande risk och
skydd när det kommer till  ett  drogbruk bland ungdomar och att  lärare måste vara
förstådda med vad som förväntas av dem. Då det visar sig genom denna fallstudie att
personalen på gymnasieskolan har en hög medvetenhet om risker kring ett drogbruk
och även vad som bör ske vid upptäckten av en sådan, så svarar det mot frågeställning
om hur det uppfattar sin egen kunskap: nämligen att den är allmän om droger, men
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fokuserad mot förebyggande åtgärder. Det finns dock en önskan om mer utbildning
kring nätdroger och hur de bör agera när elever diskuterar kring detta då det upplevs
vara ett diffust och föränderligt område.

Intervjupersonerna  lyfter  fram  att  många  ungdomar  mår  dåligt  av  bl.a.
prestationsångest och stress vilket kan leda dem till ogenomtänkta beslut. De menar
att det finns även en risk för utsatthet när elever går från högstadiet och den klassen de
har gått med länge, till hamna i nya klasser med nya personer. Detta kan få dem att
hamna i sämre kretsar och en intervjuperson tar upp ungdomar i den här åldern ofta
befinner  sig  i  en  identitetskris  som  kan  få  dem  att  prova  på  olika  saker.  En
intervjuperson menar att världen blir utifrån de man umgås med och att det som en
viss grupp anser vara ett normalt beteende, inte behöver avspegla sig i andra grupper.
I  Parkers m.fl.  normaliseringsteori  menar  de att  det  finns  tecken på att  ungdomar
testar droger innan de blir vuxna och att droger ingår i en livsstil både av de som
brukar och de som inte gör det. Den senaste undersökningen från CAN (2015) visade
att 15 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet i Sverige har testat droger men
betydligt färre har testat nätdroger. Siffrorna har sett likadana ut de senaste åren men
det visar att det finns ett drogbruk bland elever i denna ålder. För att få bukt på detta
menade en intervjuperson att elevhälsan hela tiden bör agera förebyggande, inte bara
mot droger utan även mot mående ungdomarnas hälsa generellt. 

Nätdroger är ett svårt område att diskutera om då det är ett nytt fenomen. Bl.a. så
upplevs mycket av elevernas kunskap kring detta komma ifrån forum på internet som
ofta är positiva mot droger och nätdroger, men även för att de legala aspekterna sällan
hinner med alla nya preparat som lanseras. Det finns en viss osäkerhet om hur detta
går  att  argumentera  emot.  Vissa av intervjupersonerna  menar  att  om något  sker  i
hemlighet så är det förmodligen inte något man bör hålla på med, speciellt då det
påverkar  kroppen  negativt.  Men  är  detta  ett  argument  som  håller  i  samtal  med
ungdomar? Man kan tänka sig att vetskapen om att något är lagligt, om än inte socialt
accepterat, kan vara tillräckligt för ungdomar i gymnasieålder att fortsätta bruka detta.
Att det sker i hemlighet är även ett problem, uppfattar intervjupersonerna det som, då
det sker på ett “snyggare” sätt nu än tidigare. Med detta menas att ett missbruk inte
behöver upptäckas då drogerna beställs hem och det inte finns något behov av att
möta en mellanman, vilket tidigare kan ha fått ungdomar att hålla sig ifrån droger. Då
det  finns  en  uppfattning  bland  intervjupersonerna  att  det  tillhör  ungdomen  att
experimenterar med olika saker och då eleverna upplevs visa en brist konsekvenstänk,
så kan det finnas ett behov för att personalen utvecklar fler argument. Enligt vissa av
intervjupersonerna kan argument som framtida arbeten och hur hjärnans utveckling
påverkas av droger användas för att få bukt på detta.

Samtliga intervjupersoner upplever att det finns en viss drogliberalism bland eleverna,
även om åsikterna går isär något om hur denna visar sig. En del upplever att elever
talar på ett annat sätt om droger, andra menar att de är mer kritiska och vissa upplever
att elever är väldigt motsträviga till att tala om droger alls. Det som finns gemensamt
är däremot att det finns tecken på ett drogbruk på skolan, även uppfattningen av att
det  finns  en  ny  skala  där  vissa  droger  upplevs  vara  mer  acceptabla  än  andra,
framförallt  med tanke på att t.ex. cannabis legaliserats för medicinskt bruk i  vissa
länder. Ett problem som uppstår enligt intervjupersonerna är att elevernas upplevda
brist på konsekvenstänk gör att de inte alltid tar emot information om risker som ges
till  dem.  Tupper  (2007)  menar  att  elever  borde  utbildas  om  både  fördelar  och
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nackdelar då psykoaktiva substanser är en del av vårt samhälle och har varit det en
längre tid. Men å andra sidan så visar studien av Evans-Whipp m.fl. (2015) att de
skolor  som  betonar  avhållsamhet  mot  marijuana  ger  bäst  resultat,  framförallt  i
kombination med utbildning om risker. 

Gymnasieskolan där denna fallstudie har tagit plats har en nolltolerans mot droger
med en rad olika åtgärder om en elev missbrukar, vilket de personer som intervjuats
upplevs vara bra. När det kommer till att arbeta förebyggande finns det inga säkra
svar,  vilket  visar  sig  genom hur  elevers  syn på  droger  och de  drogförebyggande
åtgärderna  har  förändrats  inom  skolan,  t.ex.  att  fokus  ligger  på  att  få  föräldrar
medvetna om droger istället för det fokus på risker som har funnits förut. Genom den
upplevda drogliberalismen bland elever,  samhällets  förändring genom internet och
elevernas utsatthet svarar den andra frågeställning; personalen som intervjuats kan
anses  ha  en  god förståelse om hur  elevernas  situation  ser  ut  när  det  kommer till
droger. 

Att skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet är alla intervjupersoner eniga
om. De menar att det avspeglas i andra områden än bara droger, t.ex. med mående,
rökning och alkoholbruk. Vad skolan kan göra för att förhindra och hjälpa elever med
ett drogbruk är att informera och involvera föräldrar, även att erbjuda hjälp och stöd.
Det visar sig att skolans fokus på en föräldrainblandning väger tungt, och detta sker
genom att erbjuda informationskvällar men även genom att kontakta föräldrar till barn
om det finns en oro, även om de är över 18 år och myndiga. De intervjupersoner som
ingår i elevhälsan berättar att de har jobbat mycket med att hitta rätt strategi för att på
bästa sätt kunna förebygga ett drogbruk vilket har lett till andra former av åtgärder än
tidigare år. Elevhälsan är de som har mest ansvar när det kommer till elevers drogbruk
men  samtlig  personal  förväntas  vara  uppmärksam  på  signaler  för  att  kunna
medvetandegöra  berörda  personer  i  ett  tidigt  skede  och  på  så  sätt  förhindra  att
myndigheter måste kopplas in. Förhoppningen bland intervjupersonerna är att hjälpa
alla elever att fullfölja sina studier, vilket är varför fokus ligger på direkta åtgärder än
kunskap kring droger och nätdroger bland personal. Något som anses kunna vara av
vikt är även kunskapen kring orsaker som leder till ett drogbruk, under intervjuerna
framkom en rad yttre  omständigheter,  men frågan är  hur  upptäcks detta? De som
arbetar inom elevhälsan menar att det ofta syns genom att eleven har en lägre nivå på
skolarbetet och en hög frånvaro, men då det upplevs finnas ett mörkertal bland antalet
elever som brukar droger så kan man ställa sig frågan om det finns fler signaler som
skulle kunna uppmärksammas. Tupper (2007) tar upp att t.ex. sexualkunskap och den
forskning som görs kring detta idag inte är influerat av olika ideologier som betonar
en avhållsamhet, utan lärare uppmuntras att anta alla elever är eller kommer att vara
sexuellt  aktiva någon gång. Det finns en liknande tanke inom alkoholområdet, där
Tupper menar att det har blivit en allmän kännedom att vissa drabbas av alkoholism
men  inte  alla.  Kanske  är  detta  något  som  kan  sträcka  sig  även  till  droger?  En
drogutbildning för både lärare och elever skulle kunna diskutera om risker men även
fördelarna,  när  det  genom  intervjupersonernas  utsagor  finns  en  medvenhet  bland
eleverna  om att  t.ex.  cannabis  används  för  medicinskt  bruk  i  vissa  länder,  vilket
innebär  att  drogen i  sig  inte  enbart  är  riskabel  utan  att  det  finns  något  som kan
utnyttjas från den. Att överse detta och enbart fokusera på en diskussion kring risker
skulle kunna innebära att ungdomar inte bara ignorerar risker som rör cannabis, men
även de som rör tyngre droger.
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Det kan dock vara problematiskt att ha en drogutbildning på detta sätt då droger är
olagliga  i  Sverige  och  en  diskussion  om  ett  eventuellt  drogbruk  kan  uppmuntra
eleverna  att  se  detta  som  ett  normaliserat  beteende,  på  samma  sätt  som
intervjupersonerna  angav  att  eleverna  uppmuntrades  till  ett  drogbruk  av  det  f.d.
missbrukare föreläste om på skolan istället för att avskräckas. Tupper menar att det
som förändrade alkoholutbildningen var att forskningen visade att vissa men inte alla
drabbas av alkoholism, vilket gjorde att avhållsamheten som tidigare lärts ut byttes ut
mot  en  forsknings-  och  hälsobaserad  utbildning  om  ett  ansvarsfullt  alkoholbruk.
Skulle detta tillämpas i drogområdet, så kan man tänka sig att genom att anta att en
del  av  elever  har  eller  kommer  att  bruka  droger,  så  kan  en  utbildning  om detta
fokusera  mer  på  risker  och  synen  om  vilka  som  brukar  droger  och  varför.
Intervjupersonerna i denna fallstudie uppgav att elever undviker att tala om droger då
de är rädda för att få ett rykte om sig och bli stämplad som en missbrukare, vilket de
menar kan leda ungdomar till att söka upp likasinnade som inte heller är så insatta i
riskerna.  Roumeliotis  (2014)  menar  att  det  förebyggande  arbetet  inom  politiken
nuförtiden formulerat drogbruk som ett problem hos individen, att de ska ha en brist
på vilja att stå emot ett drogbruk. Detta leder till att man överser problemen som ett
missbruk leder till som utanförskap och ojämlikhet. 

Då politiken även styr skolan kan man utifrån Roumeliotis (2014) perspektiv anta att
detta genomsyrar drogutbildningen och att det inte fokuseras tillräckligt på kunskap
utan på en föreställning om vilka som missbrukar och varför. När intervjupersonerna
som tidigare nämnts medger att vem som helst kan bruka droger och att det inte går
att  kategorisera vilka människor som riskerar att  använda droger, så borde kanske
utbildningen i takt med drogpolicyn och de förebyggande åtgärderna förändras och
förnyas. Intervjupersonerna på gymnasieskolan där denna fallstudie tar plats svarar
tydligt på frågeställningen om skolans roll vilket är att upptäcka trender bland elever
om vilka som brukar och var, involvera och informera föräldrar, samt att ge tydliga
signaler om att ett drogbruk inte är acceptabelt på något sätt. 

Slutsatser
Syftet med denna uppsats var: Vad har personalen på skolan för attityd och förståelse
kring droger och nätdroger?

Genom denna fallstudie visar det sig att personalen på skolan har en nolltolerans mot
droger  och  att  ämnet  är  något  som  anses  vara  viktigt  att  arbeta  med.  Genom
intervjuerna framkommer det att intervjupersonernas attityd mot droger och nätdroger
är att det är ett oacceptabelt beteende och något som de borde läggas ner mycket tid
på för att få bukt med. Trots detta så kan de ändå köpa vissa argument som eleverna
har,  t.ex.  om att  vissa  nätdroger  är  lagliga  och att  cannabis  känns  säkrare  då det
använts  för  medicinskt  bruk  i  vissa  länder.  Att  intervjupersonerna  kan  ha  en
nolltolerans men ändå visa förståelse för hur eleverna tänker och ser på saken, visar
en god förståelse i vad som kan påverka eleverna till att testa droger. 

Intervjupersonerna visar en stor medvetenhet om att deras kunskap inte räcker till och
att de vet om att det finns ett mörkertal där deras kunskap kring droger inte alltid
räcker till. Framförallt det kommer till nätdroger då samtliga intervjupersoner angav
att de vet väldigt lite om hur det fungerar och vilka argument som kan användas emot
detta.  Genom  denna  fallstudie  visar  det  sig  att  intervjupersonerna  har  en  stor
förståelse för hur samhället, drogmarknaden och attityder mot droger förändras. 
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De  slutsatser  som dras  genom  denna  fallstudie  och  som  kan  tänkas  förbättra  de
drogförebyggande  arbetet  på  gymnasieskolan  i  Norrbotten,  är  de  som
intervjupersonerna själva angett:
- Regelbunden information om droger och nätdroger för personalen så att alla har
samma grundförståelse och så att de håller sig uppdaterade med hur läget förändras.
- Mer information till elever gällande risker med ett drogbruk.
- Uppmärksamma området regelbundet för att visa eleverna att det alltid är ett aktuellt
ämne, t.ex. genom att fokusera lika mycket på droger som alkohol i de ämnen där
områdena tas upp. 

För  att  en  fallstudie  ska  anses  ha  god  kvalité  krävs  det  att  den  uppfyller  vissa
kriterium (Yin, 2007). Bl.a. måste den ha god begreppsvaliditet, vilket skett genom att
intervjupersonerna som valdes ut är relevanta till det ämne som har undersökts. En
annan del är extern validitet,  vilket innebär att veta om resultatet  från studien kan
generaliseras.  Då denna studie  skedde på en gymnasieskola  i  Norrbotten med sex
intervjupersoner, så är det svårt att säga att om det går att generalisera detta på andra
skolor.  Det  som  går  att  påstå  däremot  är  att  studier  inom  detta  område  på
gymnasieskolor  med  liknade  handlingsplan  och drogpolicys,  bör  komma  fram till
liknande resultat. Detta då personalen har vissa riktlinjer och mål, men det kan finnas
stora  skillnader  beroende  på  var  i  landet  skolan  är,  hur  många  elever,  hur  stor
personalstyrka samt vilken del av personalstyrkan som intervjuas. En fallstudie måste
även ha reliabilitet vilket visar att om undersökningen sker igen, så bör det leda till
samma resultat. I denna studie hade samtliga intervjupersoner olika yrkesroller, vilket
kan innebära att resultatet påverkas då de jobbar med elever på olika sätt. Å andra
sidan så ger detta en bred bild över personalens allmänna tankar, åsikter och förståelse
än om studien fokuserat endast på de som arbetar specifikt med elever och drogbruk.
Detta gör att det finns en trovärdighet för att det resultat som framkommit stämmer på
denna skola i Norrbotten. Förhoppningsvis så har denna fallstudie bidraget till mer
information  om de  individuella,  gruppmässiga  och sociala  företeelser  som kretsar
kring ungdomar och ett drogbruk på det sätt så att en framtida forskning kan göra en
grundligare  undersökning  av  hur  personalen  kan  utveckla  sitt  drogförebyggande
arbete  och  förståelse  för  droger  och  nätdroger  samt  hur  drogutbildningen  bör
utvecklas inom gymnasieskolor i Sverige. 
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9. Bilaga 1: Intervjufrågor

KUNSKAP OM DROGER/INTERNETDROGER
- Upplever du att det finns ett visst drogbruk i skolan? Hur märks detta av? 
- Har du hörts talas om så kallade internetdroger? Tankar kring det? 
- Hur tror du att elevernas kunskap ser ut? 
- Vilka risker tror du ett drogbruk kan involvera?
- Känner du att du har god kunskap om droger?
- Är den kunskapen något du har användning av i ditt arbete? 
- Upplever du att internetdroger har blivit vanligare? 
- Hur uppfattar du internetdroger jämfört med andra droger, t.ex. cannabis, gällande
bruk?
-  Hur  uppfattar  du interdroger  jämfört  med  andra  droger,  t.ex.  cannabis,  gällande
risker?

SAMHÄLLETS SYN PÅ DROGER
- Hur ser du på ungdomars användande av cannabis? Vad tror du det beror på?
- Hur tycker du samhället behandlar ungdomar som använder droger?
- Hur tror du att ungdomar påverkas av det media skriver om droger? 
- Hur upplever du att cannabis och internetdroger pratas mycket om?
- Vilka risker kring drogbruk talas det om?
- Har du någon uppfattning om hur missbruket bland ungdomar i Sverige ser ut?
- Hur tror du det är att vara ung och drogbrukare i dagens samhälle?

SKOLAN/PERSONALENS UPPFATTNING
- Händer det att du pratar med dina kollegor om elevernas eventuella drogbruk, hur
ser samtalen ut?
- Känner du att du vet vad du skulle göra om en elev berättade om sitt missbruk för
dig? 
- Vilken roll uppfattar du att skolan har när det kommer till att jobba förebyggande
mot missbruk?
- Hur tycker du att skolan hanterar elever som missbrukar, finns det något som kan
göras annorlunda?
- Känner du till skolans drogpolicy?
- Vilken roll upplever du att skolan har när det kommer till ungdomars missbruk?
- Upplever du att information om nya internetdroger sker tillräckligt regelbundet?
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